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Det er muligheter!

«Jesus Kristus til nye generasjoner 
og folkeslag» er vår visjon, også i 2022. Det er 
også vårt oppdrag, som det var for de første dis-
iplene; «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disi-
pler» (Matt. 28,19)

Vi kan si som Paulus sier i sitt brev til romerne 
i kap. 1 vers 1-4: «Paulus, Kristi Jesu tjener, hil-
ser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til 
å forkynne Guds evangelium, det som Gud på 
forhånd har gitt løfte om gjennom sine profe-
ter i hellige skrifter. Det er evangeliet om hans 
Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som 
menneske av Davids ætt, ved hellighets Ånd 
stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstan-
delsen fra de døde.»

Vi håper at dette oppdraget preget oss og all 
virksomhet som blir presentert i en kortversjon 
av årsrapporten for 2021. Vi har startet det nye 
året med en nyansettelse, vi planlegger arbeid i 
Fredrikstad området, vi hører om en barneklubb 
uten ledere som plutselig fikk hjelp, vi ser fram 
til travle dager på våre leirsteder og vi lengter 
etter å fylle opp våre egne leirer med barn og 
unge. Våre foreninger og lag er godt i gang med 
sine samlinger for hele Normisjonsfamilien. 
Det er Guds evangelium, om hans Sønn, Jesus 
Kristus, stadfestet som Guds mektige Sønn vi er 
satt til å forkynne. «Det er en Guds kraft til frel-
se for hver den som tror» (Rom 1,16b)

Det skjer noe! Det er bevegelse! Det er mulig-
heter!
Dette bladet er det første i sitt nye format. Vi hå-
per det faller i smak. Dette mindre formatet gjør 
at det er lettere å ha bladet liggende framme, og 
dermed lettere tilgjengelig. Vi håper at det kan 
være til inspirasjon og glede, og til oppbyggelse.

Sverre Fjeldberg, regionleder

Regionstyrets årsrapport gir et godt bilde av det 
mangfoldige og varierte arbeidet som skjer i vår 
region. Det viktigste misjonsarbeidet i formid-
lingen av evangeliet foregår i våre lokale lag, 
foreninger og på leirstedene. Det er mye engasje-
ment og mange arbeidstimer som legges ned i alt 
dette arbeidet.

Som i 2020 ble også 2021 preget av koronapandemien 
både i forhold til aktivitet og økonomi. 
Takket være trofaste givere og gode kompensasjonsord-
ninger, har regionen kommet ut av 2021 med et bedre 
resultat enn vi kunne frykte. Regionen har ikke sett 
behovet for permitteringer, og alle våre ansatte har hatt 
meningsfulle og innholdsrike arbeidsdager også i 2021. 
Nye og kreative løsninger, samt tilpasning og oppføl-
ging av de til enhver tid gjeldende restriksjoner, krever 
tid og innsats.
Vi håper at vi også i 2021 har nådd fram med evangeliet 
om Jesus Kristus til mennesker i Østfold. Normisjon 
i Østfold ønsker å arbeide i troskap mot Guds ord, og 
ber om visdom og kjærlighet for å møte utfordringene i 
relasjonen til kirke og samfunn.

Regionårsmøtet og regionstyret
Årsmøtet i 2021 ble gjennomført digitalt og region-
styret har bestått av: Styreleder John Thune, nestleder 
Torgeir Flateby og styremedlemmene Ellen Slettevold, 
Astrid Langmoen Olsen, Ruth Marie Vatvedt og Gerd 
Ninni Solum. David Kroka er Actas representant og 
Boe Johannes Hermansen er ansattes representant. 

Ansatte
Regionen har til sammen 10 ansatte med 7,6 årsverk pr. 
31.12.21.

Frivillige medarbeidere 
Den frivillige tjenesten er en grunnleggende side ved 
vår organisasjon, og vi er takknemlige for all den tid, 
innsats og de krefter som legges ned i vår virksomhet 
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fra denne gruppen. 
Alle våre foreninger blir drevet på frivillig basis og 
frivillig hjelp på våre leirsteder gjør at vi kan opprett-
holde det gode tilbudet til barn og unge på Sjøglimt og 
Sauevika.
I løpet av 2021 har 25 frivillige forkynnere vært med 
på å dekke foreningenes ønsker for talere på ca 170 
foreningsmøter. Dette er bare de møtene som har blitt 
meldt inn til regionen med spørsmål om taler. I tillegg 
er det mange foreninger som tar direkte kontakt med 
frivillige forkynnere. På grunn av korona-situasjonen 
ble flere av de planlagte foreningsmøtene i 2021 avlyst. 
Alle våre frivillige sangere fortjener også en stor takk 
for den tjenesten de utfører for Normisjon i Østfold. 
De er også med på å forkynne evangeliet. 

Acta - barn og unge i Normisjon
Acta i Østfold består av 43 lokallag fordelt på 20 kor 
og 23 klubber og lag. Syv nye lag ble innmeldt i 2021. 

Det har vært et krevende år å være lokallagsleder og 
det er med stor takknemlighet vi registrerer alt det 
gode arbeidet som har blitt gjennomført, til tross for 
utfordringene. Takk til alle lokale ledere som gir så mye 
av seg selv for å holde dette arbeidet i gang. Takk til alle 
familier som legger til rette slik at barn og unge kan 
delta på samlingene, og takk til alle som bærer dette 
arbeidet fram i bønn. For regional stab har det vært et 
år med mange planer og mange endringer, og mange 
nye spennende prosjekter. 

Det er et godt og variert arbeid som utføres i Acta-regi:
    • Leirarbeid med til sammen 15 leirer med 540 
deltagere.
    • Lederrekruttering og -trening.
    • Oppfølging av alle lokale kor og lag.
    • Treffpunkt, fellesskap for unge voksne
    • Soul Children kontakt i Østfold
    • Gjennomføring av Alphakurs for elevene på Tomb 

og Haugetun
    • Samarbeid med elevene på «Til tjeneste» linja på 
Haugetun

Actastyret har i 2021 bestått av leder Håkon Johannes 
Lindheim Slettevold, nestleder Øydis Bensø, David 
Kroka, Nanna Reymert Jensen, Endre Melvær Vego, 
Lise Marie Ottersen, Jon Henrik Aas og Jonas Andre 
Krosby-Sæther. Anne- Kirsti Syverstad Ulseth og In-
grid Kristine Melvær Vego representerer staben.

Leirstedene
Leirstedene våre er viktige møteplasser for barn, unge 
og voksne i Østfold. Vi er stolte av leirstedene og det 
legges ned mye verdifull innsats både fra ansatte og 
frivillige medarbeidere. Det er god frivillighet på begge 
leirsteder og enkelte personer gjør en formidabel inn-
sats. Enkeltpersoner, foreninger, Sauevikaringer samt 
den «Yngre garde» har vært viktige bidragsytere også 
i 2021. Sauevikaringen «Klippen» har vært en viktig 
støttespiller i mange år, men måtte dessverre legge ned 
virksomheten i løpet av året.

Fermate
Selv om året 2021 har lagt en demper også på Fermates 
arbeid i form av avlysninger og digitale treff, er vi glad 
for å kunne ha dette sjelesorg-tilbudet.
Therese Andreassen er fortsatt koordinator og kontakt-
person for Fermate Østfold. Hun er den som tar imot 
henvendelser fra dem som ønsker samtale, og som sen-
der henvendelsene videre til sjelesørgerne våre: Gunnar 
Øvstegård, Tore Schwartz Olsen og Torhild Nordberg. 
Fermate er fortsatt et viktig diakonalt tilbud for Normi-
sjon i Østfold.

Foreningene
Tradisjonell møtevirksomhet er fortsatt den viktigste 
delen av vårt regionarbeid. Misjonsarbeidet lokalt og 

Utdrag av regionstyrets årsrapport for 2021
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innsamling av midler til arbeidet internasjonalt skjer i 
alle våre store og små foreninger.  
Våre bedehus er viktige samlingsplasser for mange 
mennesker i alle aldre, og har stor betydning i sitt 
nærmiljø. Mange av våre foreninger består av eldre 
medlemmer, og det er utfordringer med rekruttering av 
nye medlemmer. Allikevel er det stort engasjement og i 
mange foreninger er det ønske og vilje til å se på mulig-
heter for endringer og utvikling av sine fellesskap. 
En gjennomgang av det store analysearbeidet som er 
gjort i Normisjon sentralt, viser at det som har vekst, er 
Normisjons forsamlinger og menigheter. En tredjedel 
av Normisjons medlemmer tilhører nå denne gruppen 
og tallet øker stadig. Regionstyret mener det er nød-
vendig å sette fokus på dette også her i Østfold, og gi 
signaler i retning av dannelse av egne menigheter. Det 
er imidlertid viktig at det er lokale krefter som står bak 
en slik satsing.

Regionen hadde pr. 
31.12.2021 totalt 65 
foreninger og kor innen 
voksenarbeidet. Det er 
Kjølstad Misjonsfore-
ning, Tistedal Normi-
sjon Kvinneforening og 
Varteig Musikklag som 
har lagt ned virksom-
heten i løpet av året. 
Studiegruppen «Arvin-
gen» ble også lagt ned i 
2021. Acta lag er tatt inn 
i oversikten, og det er 
gledelig å se at tabellen 
viser en liten økning i 
antall Acta lag.

Misjon internasjonalt 
Misjonsforum er en aktiv komité av frivillige medarbei-
dere som arbeider med å øke misjonsengasjementet i 
foreninger, menigheter, grupper og hos enkeltpersoner. 
Det ble også i 2021 arrangert en vellykket misjonsfest 
på Bethel i Fredrikstad.

Syv av våre foreninger har misjonsavtale om støtte til 
misjonsprosjekter og 35 foreninger har misjonskontakt. 
Misjonskontakten får tilsendt misjonsinformasjon fire 
ganger i året. Målet er at alle foreningene skal velge en 
misjonskontakt.
Åtte menigheter i Østfold har SMM-avtaler (Samarbeid 
Menighet Misjon) med Normisjon.

Hans Nielsen Hauge
250 årsjubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel preget 
hele 2021. Komiteen «Hauge 2021», bestående av blant 
annet Svein Høiden (leder), Boe Johannes Hermansen 
(medlem) og med Hans-Petter Thøgersen som prosjekt-
leder, har nedlagt en utrolig innsats. Hele seks millioner 
kroner er bevilget fra ulike instanser til nytt besøkssen-
ter og arrangementer knyttet til jubileet.

Det nye besøkssenteret for Hans Nielsen Hauge ble 
høytidelig åpnet 03. juni av kronprinsparet. Senteret har 
vært åpnet hele sommeren og et par tusen mennesker 
har besøkt stedet. 
Det har blitt holdt en rekke seminar og temamøter 
gjennom året. En landsomfattende rådgivende komite 
med Kjell Magne Bondevik som leder, har også vært i 
arbeid i anledning jubileet.

Øvrig virksomhet
Den fullstendige årsrapporten er tilgjengelig på vår 
nettside og kan bestilles fra regionkontoret. Der kan du 
også lese om følgende:
    • Direkte medlemmer
    • Kurs- og undervisningstilbud
    • Regionarrangement (i tillegg til Acta)
    • Informasjonsarbeidet
    • Arkivarbeid
    • Haugetun Folkehøyskole 
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Avslutning
Regionstyret går igjen med spenning inn i et nytt år. 
Koronapandemien preger oss fortsatt og skaper usik-
kerhet og kanskje redsel i samfunnet. Når kommer vi 
tilbake til en normal situasjon?
Fem voksenforeninger har blitt nedlagt i 2021, og vi 
opplever utfordringene som våre foreninger står over-
for. Vi ser at det kan bli aktuelt med direkte praktisk 
hjelp i flere av våre foreninger. Derfor er det gledelig 
å se at Acta-arbeidet blomstrer og flere lag har blitt 
innmeldt i løpet av året. Vi har fortsatt en god dialog 
med våre skoler, på Haugetun i forbindelse med «Til 
Tjeneste» linjen og med Alpha kurs på Tomb. 

Regionstyret ønsker fortsatt å invitere til et enda tettere 
samarbeid, med enkeltpersoner, foreninger og skoler, 
og ønsker gjennom sin allsidige virksomhet å oppfyl-
le det som ifølge Normisjons lover §3 er vår basis og 
grunnlag: «Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus 
Kristus både ute og hjemme slik at mennesker kan 
bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv 
bli disipler som i ord og gjerning kan vitne om Guds 
kjærlighet.»

Månedens middag
Siste torsdag i hver måned - fra klokken 12.00 og 
utover ettermiddagen - blir det servert månedens 
middag på Sjøglimt leirsted. Ulike retter hver gang, 
på hjemmelaget vis. 
31. mars: kålrulletter.
28. april: langtidstekt svinenakke med vårens 
grønnsaker.
Informasjon og påmelding tlf. 957 57 610 – eller 
sjoglimt@normisjon.no.

Haugetun-møte 
Søndag 27. mars kl. 18.00.
Tale av Per Morten Wiig.
Sang av Vocapella og Bjørnar 
Spydevold.
Kaffe og kaker.
Gave til Haugetun.

Legg gjerne foreningsmøtet til Haugetun folke-
høyskole denne søndagen!

Velkommen til møter med de kjente sangevange-
listene Marit og Irene. De er ansatt i Indremisjons-
forbundet og reiser landet rundt. De har vært i 
virksomhet som duo helt siden 1974 og gitt ut en 
lang rekke bøker og cd-er.

Alle møtene (bortsett fra formiddagstreffet lørdag)  
blir på Normisjonshuset, Glenne, Aspeveien 1

tirsdag 1. mars kl. 19.00
onsdag 2. mars kl. 19.00
torsdag 3. mars kl. 19.00
fredag 4. mars kl. 19.00
lørdag 5. mars kl. 11.00 - formiddagstreff i Pella, 
Tistedal 
lørdag 5. mars kl. 18.00
søndag 6. mars kl. 18.00

Marit og Irene 
kommer igjen 

til Halden
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Martin Lund (40) er fra 1. januar i år ansatt som 
regionarbeider i Normisjon i Østfold. I dette inter-
vjuet kan du bli kjent med ham.

Martin behøver ikke fortelle hvor han kommer fra. 
Dialekten røper trønderen, som kommer fra Trond-
heim, nærmere bestemt Sverresborg, som ligger noen få 
kilometer sørvest for bykjernen. 
- Der vokste jeg opp, to hundre meter fra det stedet 
hvor kong Sverre en gang hadde sin borg. Med andre 
ord på historisk grunn, smiler han.
- I tillegg var det kort vei opp til Bymarka, med en 
rekke turmuligheter for både store og små sommer 
som vinter. Jeg hadde en aktiv barne- og ungdomstid 
med ski om vinteren og fotball om sommeren (og etter 
hvert hele året), og jeg er fortsatt svært glad i idrett og 
friluftsliv, forteller Martin.

Salem – indremisjonens storstue
- I Trondheim har vi storstua Salem plassert midt i 
byen, og vi var mye med der, på møter, i ungdomskoret, 
og på leirer i regi av Indremisjonen. 
- Dessuten hørte vi til i kirken og jeg sang tre-fire år i 

Nidarosdomens guttekor. Der var det Mozarts Requiem 
og andre sanger og verker, det var konserter i inn- og 
utland, og det er sanger med bibelske tekster fra den 
tiden som jeg husker den dag i dag, og som betyr mye 
for meg.
Martin forteller at han etter allmennfag ved Kristen 
Videregående skole gikk på Bibelskolen i Grimstad, på 
musikklinja. 

Kjærligheten på bibelskolen
- Der traff jeg min framtidige kone, Kristin Bø fra 
Sarpsborg. I dag bor vi i Sarpsborg med barna våre: 
Edvard (14), Erling (9) og Ester (7).
Etter bibelskolen studerte Martin teologi ved Misjons-
høgskolen og deretter MF. – Da var jeg gudstjenestele-
der og med i ledergruppa for gudstjenestefellesskapet 
G3 i Normisjonsmenigheten Storsalen i Oslo.
I januar 2008 ble han ordinert til prest i Den norske 
kirke (Dnk). 
- Jeg var først ett år som vernepliktig feltprest i Bodø, 
deretter to og et halvt år som sokneprest/prostiprest 
i Orkdal og så åtte år som kapellan/ungdomsprest i 
Halden. 

Martin Lund på sitt kontor i Normisjon St. Mariegt. 71 i Sarpsborg. Men han liker seg nok aller best med praktisk arbeid. 

Martin – vår nyansatte medarbeider
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Utfordringer 
- I alle årene har jeg jobbet mye med konfirmanter og 
barn/ungdom, men også med gudstjenester og kirkelige 
handlinger for øvrig. I kirken treffer du et bredt lag av 
befolkningen og har mulighet til å forkynne evangeliet 
og gi noe fra Gud til mange mennesker og mange slags 
mennesker. Det er meningsfullt, fremholder Martin. 
Han tilføyer: - Samtidig utfordrer dette brede nedslags-
feltet kirken til å holde fast på sin tro og sin bekjennel-
se, når den blir gjenstand for forventninger og press fra 
samfunnet. 

Guds vilje finnes i Bibelen
- Jeg synes DnK i denne situasjonen har vært for lite 
frimodige til å holde Bibelen høyt – som rettesnor 
for forkynnelsen, teologien og livet. Vi må alltid gå til 
Bibelen for å finne ut hva Gud vil si oss! Vedtaket om 
likekjønnet vigsel var vanskelig å godta, og bidro til at 
jeg i 2019 avsluttet tjenesten i Halden og meldte meg ut 
av DnK.
- Men jeg har fremdeles venner og tidligere kolleger 
som fortsatt står i DnK, og jeg vil gjerne støtte opp om 
deres tjeneste og engasjement, særlig i en tid med press 
både utenfra og innenfra, legger han til.

Pastor i Frikirken og anleggsarbeider
De siste to og et halvt årene har han vært pastor i 
Sarpsborg Frikirke, mest deltid, men har fremdeles en 
20 prosent stilling der. Han er også leder av familiekoret 
Full Hals i Sarpsborg Frikirke, hvor familien har sitt 
åndelige hjem.
- Parallelt med pastorstillingen i Frikirken har jeg siden 
høsten 2019 jobbet som anleggsarbeider i et grave-/
utenomhusfirma med navn Oliva Park, hvor jeg tok 
kompetansebevis på anleggsmaskiner. Så hvis du ser 
meg sitte i en gravemaskin: Slapp av, det er fullt lovlig! 
Men jeg er fremdeles mest glad i å gå ut av maskinen og 
jobbe med spaden, krafsa og spettet, legger han til med 
et smil.

Har tro på arbeidet
- Hvorfor søkte du stilling i Normisjon?
 - Fordi det virket spennende å få jobbe med barn og 
unge, og være med på å gi Jesus Kristus videre til nye 
generasjoner. Jeg har tro på at dette arbeidet kan være 
med og utgjøre en forskjell i barnas liv. 
- Fra barndomsårene er jeg ganske vant med deltakelse 
på leir, og jeg tenker at særlig leirarbeidet kan være 
med på å gi noen opplevelser for livet, der vi samles 
noen dager og får tid til å bli kjent med Jesus og med 
hverandre gjennom bibeltimer, forkynnelse, sang og 
musikk, lek og aktiviteter – innenfor rammen av et godt 
og trygt fellesskap.

Arbeid rettet mot familier
- Hva skal du konkret gjøre i din nye stilling?
- Jeg skal være med på leirer på Sjøglimt og Sauevika 
– både barneleirer, ungdomsleirer og familieleirer. I 
tillegg skal jeg jobbe spesielt med «Prosjekt Fredrik-
stad,» hvor vi skal starte opp arbeid – særlig rettet mot 
familier – på noen bedehus i Fredrikstadområdet, 
forteller Martin, og tilføyer:
- Utenom leirsesongen skal jeg dessuten hjelpe til 
med vedlikehold av leirstedene, sammen med gode 
medarbeidere, både ansatte og frivillige. Jeg er glad i 
fysisk arbeid, og er glad for å kunne bruke dette i den 
nye jobben.

Mangfoldige interesser
- Hva med fritidsinteresser?
- De kan oppsummeres med tre stikkord: skogsarbeid, 
musikk og fotball/idrett, svarer vår nye og positive 
medarbeider Martin Lund. 
Vi ønsker Martin varmt velkommen i fellesskapet i 
Normisjon, og inkluderer ham i våre bønner. 

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Seniorutvalget
Seniorutvalget i Region 
Østfold ble etablert i 
jan. 2018. Et av hoved-
målene til utvalget er 

å være en ressurs for seniorarbeidet, og å ha 
hovedfokus på leirstedene, bl.a med å organise-
re dugnader. Grunnet koronaen er mye satt på 
vent. Men, nå har vi et nytt konkret prosjekt vi 
vil jobbe med: «Nortråkk»

Starter opp i Sarpsborg onsdag 16. mars 
kl.11.00. 
Møt opp ved Glengshølen. Vi går bryggestien 
og ender opp på Appelsintoppen. Hver enkelt 
tar med mat og drikke til eget behov.
Ta med noen venner og bli med!
En god start for å skape gode relasjoner og 
samtaler, er å gå sammen.

Spørsmål ang. «Nortråkk»? Ring Dagfinn 
Ravneng tlf. 911 22 615.
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Populære sangkaféer 

På Effata bedehus i Saltnes arrangerer de flere ganger 
hvert semester en sangkafé. Programmet består av sang 
og musikk, oftest ved lokale aktører, og fellessang. Fast 
innslag er også at et par personer forteller hva en sang-
tekst betyr for dem. Bevertning hører også med. 
Konseptet har slått veldig godt an. Oftest er det 50-60 
deltagere, inkludert en del personer som vanligvis ikke 
går på bedehuset. Kanskje en idé for flere bedehus?

Bildet viser Iren Kinn ved pianoet, Øivind Nygård, som 
er en av de som leder samlingene og Egil Lillestrand, 
på bass. 

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Jubileet for 150 års sammenhengende virksomhet i 
Halden Indremisjon/Normisjon ble markert med stor 
fest i Normisjonshuset på Glenne 5. desember.
Aase Gimle Holtan, Reidar Engen, Bjørg Saksæther 
hadde arbeidet med foreningens lange historie og la 
fram interessante og fyldige historiske beretninger. Les 
stort referat og se mange bilder fra festen på regionens 
nettside: normisjon.no/ostfold

Noen sentrale personer under jubileet i Halden Normisjon, 
generalsekretær Kjetil Vestel Haga (fra venstre), ordfører 
Anne-Kari Holm og foreningsleder Andreas Holtan. 
Foto: Boe Johannes Hermansen

150 år i Halden

I økonomispalten i det siste nummeret av Nytt fra Nor-
misjon i 2021 nevnte vi igjen viktigheten av de tre siste 
månedene av året. Det ble som forventet. Gaveinntek-
tene de tre siste månedene i 2021 var på kr 1.130.000, 
og det var 46.000 mindre enn i 2020. Så våre trofaste 
givere svikter ikke.

Totale gaveinntekter for 2021 har økt med kr 120.000 i 
forhold til 2020, og som det kommer fram av diagram-
met nedenfor, er gaveinntektene stabile. Det varierer 
med noen tusen fra år til år. De totale gaveinntektene 

var kr 3.150.000.

Det foreløpige resultatet for 2021 viser at det har vært 
et krevende år. Leirstedene har tapt mye på avlyste 
leirer og utleieforhold, og kompensasjonen har vært 
lavere enn i 2020. Dette betyr at vi har et driftsun-
derskudd på ca en million kroner. Driftsresultatet er 
korrigert for ekstraordinære inntekter og tilhørende 
utgifter, blant annet inntekter ved salg av Lahellemoen 
misjonshus og kostnader for rehabilitering av Sjøglimt. 
Alt i alt føler vi at vi har kontroll på økonomien, vi har 
ikke permittert våre ansatte i denne perioden. Det har 
vært viktig for oss å holde aktiviteten på et godt nivå, 
til tross for restriksjoner. 

Vi forventer at 2022 skal bli et tilnærmet normalt år og 
ser fram til et aktivt år. Vi er trygg på at våre givere vil 
bidra også dette året. Men vi gjentar gjerne utfordrin-
gen om flere faste givere. De to foregående årene har 
vist oss viktigheten av forutsigbare giverinntekter, og 
det håper vi fortsetter.

Takk igjen til alle som er med og støtter.

ØKONOMI
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Acta region ØstfoldActa region Østfold
Barn og unge i NormisjonBarn og unge i Normisjon

Gi gave til Actas arbeid merketGi gave til Actas arbeid merket

prosjektnummer: 202000prosjektnummer: 202000

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

Ønsker du samtale? 
Kontakt Fermate, 
tlf.  408 17 160, 
e-post: 
samtalebestilling@fermate.
no

Informasjon om jubilanter og døde 
Normisjonsnytt kommer ikke lenger til å gi oversikt over verken jubilan-
ter eller de som er de døde med tilknytning til Normisjon. Det har to 
årsaker: det er vanskelig å lage oversikter som ikke er «haltende». Vi man-
gler rett og slett mange navn på aktuelle personer, da de ikke meldes inn 
fra lokale foreninger. Den andre grunnen er rett og slett plassen. Etter at 
vi har gått over til nytt format for Normisjonsnytt, har vi bare i underkant 
av halvparten så stor plass som tidligere. Vi håper på forståelse for denne 
avgjørelsen.  

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

ØSTLANDSKALKUN

KLEKKING AV 
KALKUNKYLLING

ØIVIND J SLETTEVOLD

Alle ansatte på ett brett
2. februar var alle ansatte i Normisjon region Østfold samlet til 
stabsmøte på regionkontoret i Sarpsborg. Da benyttet vi også anled-
ningen til å ta et fellesbilde av hele gjengen. Fra venstre: Sverre Fjeld-
berg, regionleder; Mikael Lindstrøm, leirstedansvarlig; Amalie Bøe, 
leirmedarbeider; Kristian Selbekk Lunde, Acta-konsulent; Ingrid 
Kristine Melvær Vego, teamleder; Jørgen Grenebrant, husfar/kokk; 
Torhild Nordberg, sjelesørger; Åsmund Bjørnstad, regionarbeider; 
Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent; Wenche Bjørknes, 
bestyrer/kokk og Martin Lund, regionarbeider. 
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Julegaming
Denne julen tenkte vi i Acta at vi skulle prøve oss på 
noe helt nytt i denne digitale verden. Vi inviterte derfor 
alle til å være med på julegaming. 

Sammen spilte vi et spill som heter Minecraft. I dette 
spillet er målet at vi sammen skal bygge vår egen ver-
den. Dette spillet kan minne om Lego. 

Vi var til sammen 28 personer som spilte i løpet av 
romjulen. I 
begynnelsen 
samlet vi oss 
for å bygge vår 
egen kirke. Den 
27. desember 
inviterte vi til 
gudstjeneste 
online inni i 
denne kirken. 
Da streamet vi 
en gudstjeneste 
over YouTube. 

Det finnes 
ingen grenser 
på kreativiteten. 

Barn og unge har i denne verden blant annet bygget en 
egen trampolinepark, sjørøverskip, middelalderborger, 
Eiffeltårnet og et hovedkvarter for Acta. Alle som har 
spilt, har bygget sitt eget hus som er koblet sammen 
med en toglinje. Vi i Acta er ekstremt imponert over 
våre medlemmer. 

Acta har satt opp sin egen server på spillet. Denne ser-
veren er åpen for hvem som helst og når som helst. Alle 
er velkommen til å spille sammen med oss. Man kan bli 
med på serveren ifra alle typer konsoller. Innloggingen 
er: 135.125.172.7:25565
Navn: Acta ostfold

Skal du logge inn ifra et nettbrett, må du bruke denne 
innlogging:
Servernavn: Acta ostfold
IP: 135.125.172.7
Port: 19132

Følg oss på sosiale medier, så vil vi annonsere neste 
gang vi inviterer til felles gaming. 

SAUEVIKA-festival 

søndag 24. juli 2022 
Det tradisjonsrike Sauevika-stevnet utvi-
kles i år, og tar steget opp i de store festi-
valers fellesskap! Vi inviterer til en hel dag 
fullspekket med sol, aktiviteter for hele fa-
milien, gudstjeneste, kiosk, kafé, god mu-
sikk med flotte artister, seminar og talere 
for alle generasjoner. Vi ønsker at dette er 
dagen der den gamle «Sauevika-traveren», 
dagens leirdeltakere, hytte-naboene, byfolk 
og bygdefolk fra hele Østfold og resten av 
landet tar turen.

Følg med på Sauevikafestivalen.no og 
facebooksiden «Sauevika festivalen» for 
mer info om program, priser, parkering 
og ellers alt du måtte lure på. Har du eller 
noen du kjenner lyst til å bidra med noe, 
så er dere hjertelig velkommen til å melde 
dere. 
Sett av søndag 24. juli. Det har både Safari 
gospel, Leif Ingvald Skaug med vennene 
Maria Solheim og Lewi Bergerud allerede 
gjort. Vi kan også melde om at bandet 
Humming People tar turen. Inviter bar-
nebarn, mamma og pappa, besteforeldre, 
naboen, hyttevennen med til Sauevika. 
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Reisebrev fra Gran Canaria

På grunn av pandemien har det de siste to årene vært 
labert med reising for Haugetuns treningslinjer, det vil 
si ingen utenlandsreiser. Det har vi akkurat gjort noe 
med.
Både USA og Brasil måtte utgå, men heldigvis, for både 
fellesskap og opplevelse, kom vi oss altså avgårde. Lør-
dag 5. februar kl. 04.00 setter en svært reiseklar gjeng 
seg på bussen med retning Gardermoen, og deretter 
Gran Canaria. 

Vel framme møtes vi av etterlengtet sol, varme og et 
flott hotell. Her er det gode muligheter for både trening, 
rekreasjon og sosiale aktiviteter. Allerede første dag 
går vi de 700 trappetrinnene ned til byen og stranda, 
for å orientere oss og gjøre oss kjent. Alle dager starter 
med et lite morgenord og bønn for dagen, før vi tar 
fatt på fysisk aktivitet, som består av både volleyball, 
fotball, styrke og bevegelighetstrening. Etter ei god økt 
i uvant høy temperatur, er det godt å slenge seg ned ved 
bassenget for å restituere. Enkelte ettermiddager legges 
det opp til utflukter både med buss og med båt, mens vi 
andre dager koser oss sammen på hotellet.
Om kveldene kjører vi Mesternes mester med mange 
ulike lagkonkurranser. Noen av konkurransene er 
fysiske, som f.eks. trappeløp, 90-graderen og strand-
duathlon, mens andre kan være minigolf, quiz og mer 
taktiske oppgaver.
Stemningen er god, elevene er både positive, engasjerte 
og takknemlige. Vi gleder oss alle over at verden åpner 
opp og ting normaliseres.

Bernt Inge Steinsland, Eivind Storeheier og Maren 
Palotta, lærere ved fotball-linja og PULS-linja.

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.
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Håper 2022 blir året for å løfte blikket

– Hva om det å være «normisjoner» 
også betydde at du hadde et inter-
nasjonalt engasjement? Spør Tore 
Bjørsvik, internasjonal leder. I 2022 
skal det internasjonale arbeidet 
konkretiseres. 

Et år har gått siden Normisjon 
sparket i gang en større satsning på 
utsendelser og misjon med kam-
panjen «1000 gir 1000». Siden har 
flere nye utsendinger blitt ansatt, 
nytt vennskapsland blitt en del av 
porteføljen og strategiprosesser er 
blitt igangsatt. 
I 2022 håper Tore Bjørsvik, inter-
nasjonal leder i Normisjon, at også 

flere nye vil være med å løfte blikket for behovet som 
finnes i Normisjons samarbeidsland. 
– Jeg håper at 2022 kan bli et år hvor det å være 
«normisjoner» betyr at en også har et internasjonalt 
engasjement. Det er lett å bli nærsynt i alt vi holder på 
med i vår egen hverdag og da er det viktig at vi også 
husker å løfte blikket, sier Bjørsvik som forteller at han 
ønsker seg at flere nye også kan få et internasjonalt 
engasjement. 

– Vi skal fortsatt sende mennesker
Fremover fortsetter prosessen med å utforme strategier 
og konkretisere veivalg i organisasjonen. 
–  I året som ligger foran vil vi kunne si noe tydeligere 
og mer konkret om hva vi som organisasjon ønsker å 
prioritere. Vi ønsker fortsatt å være en sendebevegelse 
som sender mennesker, men det å sende kan likevel se 
forskjellig ut, sier Bjørsvik.
I dag støtter Normisjon 29 utsendinger. Noen er bosatt 
i Norge, noen støttes via partnere og andre er interna-

sjonale utsendinger. 
Blant dem er både 
lærere, språkkyndi-
ge, teologer, leger og 
flere yrker repre-
sentert. 
– Dette signaliserer 
at det å ha utsendin-
ger også kan skje i 
partnerskap. Noen 
utsendinger sendes 
ut ifra oss, andre 
sendes til våre felt 

fra andre organisasjoner.

Nytt i 2022 er også at Tsjekkia, som ligger nærmest 
midt i Europa, er en del av porteføljen.

Målgruppe
Internasjonalt vil særlig ett spørsmål bli sentralt for 
strategiprosessen dette året.
– For det internasjonale arbeidet tror jeg kanskje det 
mest sentrale spørsmålet omhandler målgruppen vår. 
Hvem er det vi ønsker å nå i arbeidet vårt?
At Normisjon skal fortsette å sende mennesker, er han 
tydelig på. 
– Selv om vi ser at det å støtte utsendinger kan skje i 
partnerskap, skal vi ikke komme dit at vi kun betaler 
oss ut av misjonsoppdraget. Det blir for enkelt. Det har 
noe med vår troverdiget som sendebevegelse å gjøre. 
Men nå er de viktige spørsmålene hvem vi vil nå og 
hvor vi være, sier han. 

Nye utsendinger
Normisjon har 18 utsendinger som er fullfinansiert og 

Internasjonal misjon:

Normisjon støtter (per 
01.01.2022) 29 utsendinger.
18 av disse er utsendinger fra 
Norge og 11 er utsendt fra andre 
land eller utsendt i partnerskap 
med andre organisasjoner.
Syv er bosatt i Norge og tre er 
internasjonale utsendinger. 
Av Normisjons samarbeidsland 
er det Senegal som i dag har 
flest av organisasjonens egne 
utsendinger boende i landet.

Tore Bjørsvik, 
internasjonal leder 
i Normisjon, håper 
2022 kan bli året 
hvor enda flere nye 
løfter blikket for 
det internasjonale 
arbeidet.
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På ditt ord vil jeg kaste 
noten
 
Legg ut på dypet og kast noten til 
fangst, sa Jesus. Fiskerne hadde 

strevd hele natten og ingenting fått. De profesjonelle 
gav opp. Det var ikke mer å gjøre. Likevel sier Peter: 
«På ditt ord vil jeg kaste noten». Da fikk de så mye fisk 
at noten holdt på å revne. (Luk 5, 1-11)
 
Våre og Guds forutsetninger
Ser vi på omgivelsene og våre egne muligheter for å 
lykkes, kan vi bli motløse. Pandemi og begrensninger 
både ute og hjemme bringer lett følelsen av at det ikke 
nytter. Vi må gi oss, det ble ikke noe fangst nå. Vi har 
prøvd.  Men Jesus har andre forutsetninger for å lykkes. 
Går vi på hans ord, kan alt snu seg. Båt uten fangst 
kan bli fylt til randen. Ja, to båter kan bli så fulle at de 
nesten synker.
Om våre hus en periode er tomme, kan de bli fulle – 
hvis vi lytter og følger hans ord. Søk Jesus, lytt til hans 
ord – og gjør det han sier. Og kast på ny noten på hans 
ord. Det er min oppfordring i det nye året.
 
Videre strategiarbeid
Gjennom 2021 kartla vi status i hele Normisjon. Mange 

bidro og ble hørt. Nå er det tid for å utforme planer og 
veivalg på de ulike områdene. Landsstyret avsluttet året 
ved å se på innspillene og analysene som ble gjort, og 
de ba oss om å ta med følgende når planene for de ulike 
områdene legges:

    • Knytt skole og utdanning tettere sammen med det 
andre vi gjør. 
    • Arbeid for å koble misjon i Norge tettere sammen 
med vårt internasjonale arbeid. 
    • Skap en sterkere tilknytning mellom menighetene 
og øvrig virksomhet.
    • Knytt Acta og Normisjon tettere sammen. 
    • Øk samhandlingen mellom kommunikasjon- og 
markedsarbeidet og det andre vi driver med så vi kan 
henge bedre sammen.
 
Så nå forsetter vi utformingen av en overordnet strategi 
for Normisjon og starter også opp arbeidet med stra-
tegier for de ulike virksomhetene våre. Vi tar med oss 
Landsstyrets føringer, som er en del av det som heter 
konsernstrategien, og går løs på virksomhetsstrategiene. 
Vi vil så langt som mulig invitere dere som står midt i 
arbeidet til å delta.

Vi vil lytte til både Gud og mennesker – og på hans 
ord vil vi kaste noten. Det blir spennende å se hva som 
skjer.

Generalsekretæren:

Liv og Håkon Simonsen er nylig tilbake for fullt som utsen-
dinger for Normisjon. 3. januar var de på plass blant teamet i 
Senegal. Normisjon har 18 norske utsendinger per i dag.

utsendt fra organisasjonen. Blant dem er nye utsendin-
ger Karen og Bård Rebbestad Løkken som takket ja til 
jobben i fjor. I februar i år reiser de sammen med barna 
sine til Sør-Asia.
–  Vi har et ønske om å være der i tre-fire år, men 
kommer også til å gjøre vurderinger underveis, spesielt 
med tanke på om barna våre trives, fortalte Rebbestad 
Løkken til Ferskvare i desember i fjor.

I januar reiste også ekteparet Liv og Håkon Simonsen 
tilbake til Vest-Afrika og til Senegal, hvor de blir en del 
av Normisjons sitt team i dette landet. 
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Dåpen, troen og livet av  Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent

Et medlem til regionstyret: Ellen L. Slettevold, Borge 
(gjenvalg)

Varamedlemmer til regionstyret (også gjenvalg):
 1. Frode Bilsbak, Halden
 2. Ellen Brøttemsmo, Yven
 3. Ingar O. Carlsen, Askim

De som sitter videre er: Styreleder: John Thune, Rak-
kestad, valgt til 2023, medlemmer:  
Astrid Langmoen Olsen, Råde, valgt til 2023, Ruth 
Marie Vatvedt, Degernes, valgt til 2023, Gerd Ninni 
Solum, Tomter, valgt til 2024 og Torgeir Flateby, 
Askim, valgt til 2024

Innstilling fra valgkomiteen til regionårsmøtet 02. april

Den kristne dåp gir frelse, slik vi leser i Titus 3, 
5-7: Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige 
gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste 
oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige 
ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kris-
tus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde.

Jesus sier: Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men 
den som ikke tror skal bli fordømt. (Markus 16,16). Både 
troen og dåpen et altså nødvendig til frelse. Men troen 
på Kristus er ingen menneskelig prestasjon. Det er den 
treenige Gud som selv er troens opphavsmann, jfr. 
forklaringen til tredje trosartikkel: Jeg tror at jeg ikke 
av egen fornuft eller kraft kan to på Jesus Kristus, min 
Herre, eller komme til ham. Men Den hellige ånd har kalt 
meg ved evangeliet. 

NT viser at dåpen frelser, uavhengig av alder: I 1. Peter 
3 sammenlignes dåpen med arken i Noahs dager: De 
hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet 
tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennes-
ker, åtte i alt, frelst gjennom vann.  Dette er et bilde på 
dåpen, som nå frelser også dere. 

Katekismen oppsummer når den svarer på spørsmålet: 
Hva gir dåpen og hvilken nytte har vi av den? Den gir 
syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir 
den evige salighet til alle som tror dette, slik som Guds 
ord og løfte lyder. Eller som vi leser i Romerbrevet – som 
understreker dette på enda en måte: Eller vet dere ikke 
at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans 
død?  Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne 
dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde 
ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. 

Det betyr at dåpen har betydning, ikke bare for dåps-
dagen, men for hver dag. Som katekismen sier: Det å 
bli døpt betyr at den gamle Adam i oss skal druknes 
ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde 
lyster. I stedet skal et nytt menneske komme fram og 
oppstå hver dag. Dette nye menneske skal leve evig for 

Gud i rettferdighet og renhet.

I Store katekisme leser vi: Boten er 
egentlig ikke noe annet enn dåpen. For 
hva annet er boten enn med alvor å angripe det gamle 
menneske og begynne et nytt liv. Dersom du da lever i bo-
ten, så vandrer du i dåpen. For dåpen ikke bare forkyn-
ner et nytt liv, den virker, begynner og fortsetter dette nye 
liv. I dåpen får vi nåde, Ånd og kraft til å undertrykke 
det gamle menneske, så det nye kan komme fram og blir 
sterkt. Derfor sa Martin Luther at framgang i kristenli-
vet, er en stadig ny begynnelse.

Men den som ikke lever i sin dåp og dermed er åndelig 
død, må vekkes opp igjen av evangeliet. Ellers vil vi gå 
fortapt. For vi kan ikke sette en strek over at vi er døpt. 
Den som er meget gitt, han skal meget kreves, sier 
Jesus (Lukas 12,48). Ja, den som ikke tror, må selv bære 
omkostningene og på dommens dag ta straffen for sine 
synder. 

Men om vi vekkes opp til et nytt liv, må vi ikke da døpes 
på nytt?  Nei, vi vekkes opp igjen til det liv vi mottok i 
dåpen. «For selv om en senker seg i vannet 100 ganger, 
så er det likevel bare en dåp». Gud står alltid der med 
åpne armer for å ta imot oss. 
«Skipet forliser ikke, for det er Guds ordning og ikke vår 
sak». «Derimot kan det nok hende at vi glir og faller 
ut av skipet. Men om noen faller ut, så må han se til å 
svømme bort til skipet igjen og holde seg til det, inntil 
han kan komme ombord igjen og seile i det, slik som han 
gjorde før» (Store katekisme).

Det avgjørende er altså å leve i nådens midler, i ordet, 
i dåpen og nattverden. Slik at jeg kan vokse i nåde og i 
kjennskap til Jesus Kristus, og tjene Gud med de natur- 
og nådegaver han gir. Til sist: Den som tror og er døpt, 
skal en dag stå opp av graven, reises opp med Kristus, 
for å leve sammen med Kristus og alle hans barn i all 
evighet. For en dag det skal bli!
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REGIONKONTORET
St. Mariegt. 71, 1706 Sarpsborg, e-post: region.ostfold(at) 
normisjon.no, tlf. 69 13 36 60, org. nr. 980 545 202
Kontortid: Mandag - fredag kl. 10.00 – 14.00 
Bankgiro: 3000.14.71682 Vipps: 12613 
Hjemmeside: www.normisjon.no/ostfold
Regionstyreleder: John Thune, 
tlf. 950 64 900 , e-post: john.thune(at)outlook.com
Styreleder for Acta: Håkon Johannes Slettevold, 
tlf 940 37 637, e-post: haksle2002(at)gmail.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

Acta-konsulent: Kristian Selbekk 
Lunde, 
tlf. 974 01 443, e-post: kristian.sel-
bekk.lunde(at)normisjon.no

Teamleder Acta: Ingrid Kristine 
Melvær Vego, 
tlf 469 44 092, e-post: ingrid(at)
normisjon.no

Regionarbeider: Martin Lund, 
tlf. 970 62 446, e-post: martin.
lund(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.
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 folkehøy-
skole
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 Normi-
sjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som 
er interessert i å motta bladet.
Ettertrykk tillatt med kildeangivelse.
Grafisk utforming: janH
Innleveringsfrist til neste nr.:  02. mai



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 felless-
kap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.

På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 
15 år møterett og stemmerett. 

Landsstyrets utsending er i år Victoria Bø, kommu-
nikasjon- og markedsleder i Normisjon.
Tema for årets årsmøte er «Løft blikket!»

Program: 
Kl 09.30 Registrering og betaling for middag
Kl 10.00 Velkomst og åpningsandakt ved Victoria 
Bø 
Kl 10.30 Forhandlingsmøte
Konstituering av årsmøtet med valg av dirigent og 
referent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av årsrapport
Godkjenning av regnskap

Valg
Ett styremedlem
Tre vararepresentanter
Valgkomite
Revisor
Presentasjon av styrer og råd
Kl 12.00 Matpause – middag

Kl 13.00 Samtale om arbeidet med tema «Løft 
blikket». 
Innledning ved Victoria Bø

Kl 14.45 Avslutningssamling
Kl 15.00 Slutt

I pausene kan du benytte anledningen til å snakke 
med representanter fra Fermate, Acta, Sauevika, 
Sjøglimt, Haugetun, Tomb og Misjonsforum. 

Påmelding til region.ostfold@normisjon.no eller 
telefon 69133660 – innen 27. mars. 

John Thune, regionstyreleder / Sverre Fjeldberg, 
regionleder

Velkommen til 
regionårsmøte

Lørdag 2. april i Menighetshuset 
Holøsåsen, Bergveien 13, Rakkestad.


