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Familien Bakkevig/Johansen er rause 
med superlativene om familieleiren 
på Sauevika. – Dit skal vi, den uka er 
spikret hvert år, sier de samstemt.

Vi treffer dem hjemme på Lisleby en lørdag ettermid-
dag, mor Anne-Lill Bakkevig (48), far Tormod Johansen 
(49) og de to eldste barna, Sigurd (16) og Elias (14). 
Yngstesønn Eirik (11) er på tur med farfar. 
Hele storfamilien er fast på familieleir på Sauevika. – 
Det var et vennepar som spurte om vi ville bli med for 
seks år siden. Siden har vi vært der. Det er uka vi ser 
fram til hver eneste sommer, sier familien. 

Det som er avgjørende
Det gjelder bare å huske på å melde seg på den po-
pulære leiren, som blir full umiddelbart når påmeldin-
gene åpner. 
- I år holdt det hardt. Vi hadde rett og slett glemt fris-
ten. Det var Åsmund Bjørnstad som reddet oss, ellers 
hadde det blitt dårlig stemning i heimen og det kunne 
fort blitt et problem, ler Anne-Lill. 
- Det er første gang vi ikke har vært våkne nok. For et 
par, tre år siden var vi ute og kjørte når påmeldingene 
startet 1. april. Da stoppet vi bilen og sendte melding 
avgårde når klokka tikket over midnatt, legger Tormod 
til.

Alle er begeistret
Det arrangeres for øvrig to familieleirer hvert år på 
Sauevika. Denne familien er fast inventar på familieleir 
II.
- Hvorfor vil dere på familieleir?
- Det er så flott å være der. Leiren er ferie for alle, ikke 
minst for meg, svarer Anne-Lill. 

Denne påsken nådde vi over 
100 barn og unge med på-

skeevangeliet, action og moro. 
På Pappa-leiren var vi flere enn 60 barn og 
voksne. I tillegg har vi hatt Foreningshelg, 
Korweekend og Familiefestival. Nå kom-
mer sommer-sesongen med 10 egne lei-
rer, Sauevikafestival, samt utleie. Forbere-
delsene er godt i gang både på leirsteder 
og på regionkontoret.

Det er krevende å drifte leirstedene og 
arrangere leirer. Kostnadene og de offent-
lige kravene øker, og mange av våre tro-
faste frivillige blir etter hvert for gamle til 
å bidra fysisk. I skrivende stund tar vi av-
skjed med Johs. Moan, en Sauevikavenn 
i hele sitt 94 år lange liv. Det skal noe til 
å erstatte en ildsjel som Johs. Om grun-
nen for sitt store engasjement sier han: 
«Det har sammenheng med det som er 
grunnlaget for livet mitt, Kristus er både 
min frelser og livsledsager. Hele livet har 
jeg fått leve i denne tro.» Og denne troen 
ville han gjerne la andre få del i, gjennom 
å invitere eller legge til rette for leir, eller 
være et vitnesbyrd i hverdagen eller som 
frivillig forkynner.

Vi har heldigvis mange ildsjeler, men tren-
ger enda flere store og små som kan bære 
denne arven videre. Vi er derfor frimodi-
ge og ber om en god gave og forbønn for 
dette arbeidet. Vår bønn er at de må «hol-
de fast på det de har lært og er blitt over-
bevist om», at de blir kjent med Guds ord 
som kan gi «visdom til frelse ved troen på 
Kristus Jesus» og «kan være fullt utrustet 
til all god gjerning.» 2. Tim 3, 14-16.

Ønsker dere en god og velsignet sommer.

Sverre Fjeldberg, regionleder

God sommer! Dit skal vi - uka er spikret!

Mor Anne-Lill, far Tormod og sønnene Sigurd (16) og Elias 
(14) gleder seg til nok en familieleir på Sauevika. Yngste-
sønn Eirik (11) var ikke til stede da bildet ble tatt.
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- Vi setter stor pris på forkynnelsen, supplerer Tormod.
De yngste er ikke mindre begeistret: - Opplegget er 
fint, det er kjekke folk og masse hyggelige mennesker, 
sier Sigurd og Elias.
- Det er gøy med aktiviteter som blant annet volley-
ball, fotball og bading. Vi kan bade til nesten alle døg-
nets tider, og det er ofte pent vær den uka vi er på 
Sauevika. Vi har bare noen ytterst få ganger opplevd 
nedbør, tilføyer de to tenåringene.

Smarttelefonen hviler
Guttene forteller at det å stå i kiosk-kø også hører 
med til de morsomme tingene.
- Det er så mye å gjøre at til og med smarttelefonen 
får lov å hvile det meste av tiden under familieleiren, 
sier Sigurd, som innrømmer at telefonen ellers i året 
brukes mye. 
De er også takknemlig for at leiren ikke er for stor. – 
Den er akkurat passe og vi blir godt kjent, fremholder 
familien. 
- De aller fleste kommer igjen år etter år, men samtidig 
er det normalt med en eller to nye familier. Hvis de da 
rekker å melde seg på, ler ekteparet.

Skryter av forkynnelsen 
I slutten av mars har ungdommene en runde på snap-
chat. 
- Spørsmålet som vi sender til hverandre, er: Skal dere 
på leir i år? forteller Sigurd. 
Både ungdommene og de voksne skryter også av 

opplegget for forkynnelsen. Den er tilpasset de enkel-
te aldersgrupper. Det er tre grupper for barn og ung-
dom, i tillegg til de voksne. 
- Det er temaer som har sammenheng med vår hver-
dag og gir oss hjelp til å leve rett, sier Sigurd.
Det er også en fast ledergruppe som er med på fami-
lieleiren hvert år. 

Amors piler
Utenom leirene er familien med i Kristi menighet i 
Fredrikstad og går også i Frikirken. Samt at ungdom-
mene dessuten går på møter i Filadelfia og menig-
heten 3,16.
Det er ingen hemmelighet at Anne Lill og Tormod 
traff hverandre på Sauevika i 2003. 
- Vi var på leir «Liv Laga». Siden har vi vært et par, sier 
det takknemlige ekteparet.
Anne-Lill som er fra Tysvær, er ansatt på Tomb vgs. 
som adjunkt og underviser i kristendom og spes. ped. 
Hun er for øvrig også utdannet agronom, og har hø-
ner på eiendommen hvor de bor på Lisleby. 
Tormod er fra Fredrikstad og er fastlege på Rolvsøy, en 
stilling han har hatt i mange år. 

Sant om livet
- Tegn ikke noe glansbilde av oss. Vi er helt vanlige 
mennesker og ønsker å snakke sant og ærlig om livet, 
avslutter Anne-Lill Bakkevig.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

- Det er ikke noe problem at hønene må være hjemme når vi drar på leir, smiler familien Bakkevig/Johansen.
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Etter to år med digitale årsmøter i 
Normisjon region Østfold, var det 
en glede å kunne samles fysisk. Det 
skjedde i Holøsåsen menighetshus 
i Rakkestad lørdag 3. april, med 49 
stemmeberettigede til stede.

Tema for årsmøtet var «Løft blikket», og landsstyrets 
utsending, Ingebjørg Berstad Torp, innførte begrepet 
«Normisjon support». Hvordan vi kan gå sammen 
med noen, hjelpe hverandre framover, i fellesskapet 
og som enkeltpersoner, var noe av det hun trakk fram 
i sin tale.  
Normisjon har følgende visjon: «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag». Ut fra denne visjonen har 
Region Østfold et omfattende arbeid med 
totalt 65 foreninger og kor på voksensekto-
ren, som er en nedgang på tre fra året før. 
Acta, barn og unge i Normisjon, i Østfold 
har 43 lokallag for alderen 0-26 år, fordelt 
på 20 kor og 23 klubber og lag. Sju nye lag 
er innmeldt i Acta siste år. 
Sentralt i regionens arbeid står også leirste-
dene Sauevika og Sjøglimt, men på grunn 
av pandemien ble også siste året preget av 
et noe redusert leirtilbud. 
Dessuten er Haugetun folkehøyskole og 
Fermate - ressurssenteret for sjelesorg og 
veiledning - viktige arbeidsgrener. 
Region Østfold har også et stort kurs- og 
undervisningstilbud, samt et bredt informa-
sjonsarbeid gjennom blant annet regionavis og på 
digitale plattformer. 

Siste året var blant annet preget av 250-årsjubileet 
for Hans Nielsen Hauge, med åpning av nytt besøks-

senter ved Hauges Minde av kronprinsparet. 
Et stort engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 
12 ulike land, ikke minst Nepal og Mali, må også nev-
nes. I den sammenheng er «Misjonsforum» et viktig 
arbeidsredskap.

Normisjon region Østfold, som har sitt kontor sen-
tralt plassert i Sarpsborg, har i dag 10 ansatte, inklu-
dert leirstedene og deltidsstillinger, men utenom 
Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er 
stort antall ulønnede medarbeidere som forkynnere, 
samt ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag 
og på leirstedene.
Regnskapet for 2021 viser en samlet inntekt på kr. 
12,9 millioner kroner, hvor ca. kr. 7,3 millioner er ga-
veinntekter. Ca kr. 4,2 millioner av gaveinntektene er 
inntekt fra salg av bedehus. Regnskapet har et under-

skudd på kr. 990.000 før disse ekstraordinære inntek-
tene. 

Regionstyreleder John Thune, Rakkestad sto ikke på 
valg. Det samme gjorde heller ikke styremedlemme-
ne Torgeir Flateby, Askim, Gerd Ninni Solum, Tomter, 
Astrid Langmoen Olsen, Råde og Ruth Marie Vatvedt, 
Degernes. Ellen Lindheim Slettevold ble gjenvalgt til 
styret. Varamedlemmene Frode Bilsbak, Halden, Ellen 
Brøttemsmo, Hannestad og Ingar B. Carlsen, Askim 
ble også gjenvalgt. Regionens ansatte og Acta møter 
også med hver sin representant. Styrets sekretær er 
regionleder Sverre Fjeldberg. Alle valg og vedtak un-
der årsmøtet var enstemmige. 
I tillegg til selve årsmøtet, var det sang av Valder-
øykvartetten, som besøkte distriktet samme helg. 

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

NB! Se flere bilder fra årsmøtet på regions nettside: 
www.normisjon.no/ostfold

Endelig igjen et fysisk årsmøte

Et utsnitt av deltagerne i årsmøtet i Normisjon, region Østfold.

Dirigenter under årsmøtet var Mona Duserud og Torgeir 
Flateby, referenter Torhild Nordberg og Ola Rusaanes.
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Livet byr på både gode og vonde opplevelser. Våre liv-
serfaringer bruker vi som fortolkningsramme i møte 
med nye hendelser og relasjoner. De påvirker vår 
måte å forstå oss selv, våre omgivelser og Gud. Hva 
har vært med på å prege din tro og ditt gudsbilde? 
Hvilke erfaringer er det som har fått størst plass?
Jeg har alltid visst med hodet at når jeg har det vondt, 
så har Gud en åpen favn som jeg kan kaste meg grå-

tende inn i. Likevel har jeg sjelden klart å komme til 
Gud med mine tårer. I møte med andre mennesker 
som har strevd med å la sin smerte få et språk, fordi 
de har lært at «man skal ikke klage», har jeg minnet 
om at Bibelen rommer hele bøker fulle av klager. Men 
min egen klage har jeg mange ganger hold inni meg. 
Den har ofte blitt til en klump som har blitt sittende 
fast i brystet. 

Bevisstgjøring - veien til en nærere gudsrelasjon
Da jeg jobbet med min tros- og livshistorie, innså 
jeg at måten jeg oppførte meg i relasjon til Gud, ikke 
samsvarte med min bevisst uttrykte tro. Jeg skjønte at 
gjennom min oppvekst var det ikke naturlig for meg 
å søke trøst hos andre, og jeg utviklet en forståelse 
av at det ikke kom noe godt ut av det å klage. Derfor 
var det i lange tider heller ikke naturlig for meg å søke 
trøst hos Gud, eller sette ord på min smerte. Det har 
vært viktig for meg å bli bevisstgjort på dette. Det har 
åpnet nye dører, sånn at jeg har kunnet forstå mer om 
hvem Gud er og få en nærere relasjon til ham. 

Tros- og livshistoriegrupper som verktøy
Tros- og livshistoriegrupper er et verktøy for å jobbe 
med hvordan våre livserfaringer har påvirket gudsbil-
det og selvbildet. Tore Schwartz Olsen har ledet flere 
slike grupper og forteller at han har fått tilbakemel-
dinger om at «Dette skulle alle ha fått vært med på!» 
Han beskriver tilnærmingen som en relasjonsnær 

måte å lære mer om Gud på. Når vi deler våre tanker 
og følelser med andre vil vi få nye verdifulle erfaringer 
som kan gi oss ny forståelse av både oss selv og Gud. 
Selv om man ikke har opplevd store livskriser, så opp-
lever mange at denne bevisstgjøringen er nyttig. 

Hva gjør man i en slik gruppe? 
«Det er på en måte som et gammeldags vitnemøte 
med refleksjon», sier Tore. Før hver samling leser man 
noen sider fra pensum rundt kveldens tema. En av 
gruppemedlemmene deler sine erfaringer relatert 
til tematikken. Deretter får de andre muligheten til 
å komme med oppklarende spørsmål, oppmuntrin-
ger og refleksjoner rundt det som ble delt. Gjennom 
prosessen får tanker og følelser et språk. Denne be-
visstgjøringen er betydningsfull i seg selv. Det er også 
verdifullt å bli speilet av de andre, få støtte og nye 
perspektiver. For å skape trygghet har alle i gruppen 
taushetsplikt. 

Tros- og livshistoriegrupper i Østfold høsten 2022
Til høsten arrangerer Fermate sjelesorgsenter tros- og 
livshistoriegrupper i Sarpsborg. Mer informasjon fin-
ner du på fermate.no, under kurs og arrangement. 
Påmelding og spørsmål sendes til post@fermate.no. 
Hjertelig velkommen til å delta!

Therese Andreassen, koordinator for Fermate Østfold

Therese Andreassen under årsmøtet i Normisjon region 
Østfold. Foto: Boe Johannes Hermansen

Hva har formet deg og din tro?

Individuelle 
samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

Ønsker du samtale? 

Kontakt Fermate, 
tlf.  408 17 160, 
e-post: samtalebestilling@fermate.no
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 Fra Sauevikastevne til festival
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    1. Hva er bakgrunnen for endringen av den tradi-
sjonelle stevnedagen?
- I Acta- styret har det i en lenger periode vært et øn-
ske om å lage en festival på Sauevika, det fantastiske 
leirstedet vi eier. I tillegg har Sauevika-styret ønsket 
å gjøre noe for at det tradisjonelle Sauevika-stevnet 
skulle trekke flere fra alle generasjoner, svarer Ingrid 
Kristine Melvær Vego, og legger til: 
- Vi kan ikke stikke under en stol at leirstedet er avhen-
gig av at nye generasjoner kommer til. Ved å invitere 
til et større arrangement bygges interessen og det fri-
villige arbeidet og innsatsen ivaretas. 
På den bakgrunn ble det satt sammen en komite 
som jobber for å lage en festival for alle generasjoner. 
- Målet er å samle barnefamilier, lokalbefolkningen, 
by-folket og hyttefolket til en perfekt sommerfestival 
i skjærgården på Hvaler, siste søndag i juli, forteller 
Ingrid.

    2. Hva er konseptet nå?
- I år inviterer vi til en dagsfestival: Sauevikafestivalen 
for hele familien. Vi vil samle barn og unge, voksne og 
eldre til en felles, alkoholfri sommeropplevelse. Alle 
samles rundt morsomme aktiviteter, påpeker hun. 
Festivalsjefen utbroderer: - Konkurranser, gode 
konserter, god mat, gudstjeneste med tale for 

hele familien av Ole Martin Rudstaden og nyde-
lig gospelmusikk fra Gospelkoret Safari - alt det-
te skaper til sammen den skikkelig gode som-
merstemningen. Og vil gi påfyll for tro og liv. 
Barna kan glede seg til hoppeslått, bading, kano-pad-
ling, is og godteri i kiosken og både vafler og annet 
godt fra kaféen.
Resten av programmet fylles av seminar og konserter 
med Leif Ingvald Skaug som har med seg Maria Sol-
heim og Lewi Bergerud. Det hele avsluttes med det 
joviale Toten-bandet Humming People.

    3. Hva er forventingene til festivalen?
- Forventningene til festivalen er at vi fyller opp leir-
stedet med både normisjonsfolk og andre som kan 
glede seg over en dag stappfull av gode opplevelser, 
gode samtaler og en følelse av et fellesskap som er 
godt å være en del av, på tvers av generasjoner. 
- På sikt drømmer vi om så stor oppslutning at vi kan 
utvide med en og kanskje flere dager, tilføyer Ingrid. 
Hun passer på å nevne også en annen ting som er nytt 
i år: 
- Sommer på Hvaler, 18+ leiren, starter fredag 22. juli 
om kvelden. Vi tjuvstarter festivalen etter at lørdagen 
har gått til festival-rigging for dem som ønsker å bidra 
til det, med en intimkonsert med gospelkoret Safari, 
for leirdeltakerne og festival-crew.

    4. Hva med priser?
- Prisene er: Dagspass voksen early-bird (før 1. juni) 
koster kr. 300. Etter 1. juni legger vi på kr. 100. For 
barn koster dagspass før 1. juni kr. 150, og etter nevn-
te dato kr. 250. 
Det er egen familiepakke med makspris for fami-
lie kr. 1000.  Sommer på Hvaler 18+ leir-deltake-
re (leir, rigg, konsert lørdag og crew søndag) be-
taler kr. 890. Sommer på Hvaler-deltakere som 
ikke er crew, må kjøpe dagspass, opplyser Ingrid. 
 
5. Hva med nærmere informasjon?
- Følg med på Sauvikafestivalen.no og Sauevikafes-
tivalen på facebook og instagram for mer info. Spre 
informasjonen og inviter venner og kjente til en fan-
tastisk dag på Sauevika – herligste sted på jord, sier 
Ingrid. 
Ønsker du å bidra enten med noe praktisk, eller øko-
nomisk, ta kontakt med festivalsjef Ingrid Kristine 
Melvær Vego på tlf. 46944092 eller e-mail: ingrid@ 
normisjon.no eller Normisjon region Østfold, e-post: 
region.ostfold@normisjon.no.

Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen

Fem spørsmål til festivalsjef Ingrid

Ingrid Kristine Melvær Vego er en ivrig festivalsjef for det 
spennende arrangementet i sommer på Sauevika. 
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Klassen «Karibien – bistand og kultur» på Haugetun 
folkehøyskole fikk endelig reise til Den dominikanske 
republikk, årets høydepunkt, og et land på andre si-
den av kloden. Så heldige vi kjente vi var i år, da det 
i fjor ikke var mulig å gjennomføre noen av skolens 
linjeturer. 

 
Vi hadde forberedt oss grundig. Ikke bare slik vi van-
ligvis gjør ved å sette oss inn i historie, geografi, po-
litikk, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse, 
spansk og kreolsk, språk, kultur, musikk og dans og 
mye mer. Men vi måtte også sette oss inn i korona-
restriksjoner, anbefalinger, forbud og påbud. Hvilke 
vaksiner og tester trenger vi for å komme inn i landet? 
Ikke bare på destinasjonen, men hvilke regler gjelder i 
Paris der vi skal mellomlande? Og ikke minst; hva gjør 
vi hvis noen får korona mens vi er på tur? Da vi reiste 
til Gardermoen natt til lørdag 29. januar, kjentes det 
som vi hadde tenkt på det meste og stemningen var 
meget god. 

Fulle av forventninger landet vi i hovedstaden San-
to Domingo. Her fikk vi et dypere innblikk i historien 
til landet. Vi besøkte huset der sønnen til Columbus 
oppholdt seg under kolonitiden. Vi spiste domini-
kansk frokost og haitisk middag og hadde lokale 
guider som viste oss rundt. Til og med en takterras-
sefest med dans og musikk fikk vi med oss på disse to 
dagene, før veien gikk videre mot nordsiden av øya. 
Vi krysset landet med bil og kom frem til hovedmålet 
ved reisen, der vi skulle bo og leve tett på de lokale 

i Pancho Mateo. Pancho Mateo er en batey, et slum-
område, som ligger ved en tidligere sukkerplantasje. 
Her holder Amigitos til, den organisasjonen vi jobber 
tett med gjennom hele året. Amigitos tror på å tenke 
helhetlig, på hele samfunnet og på hele mennesket. 
Dette viser de gjennom de ulike programmene som 
skole, eldreprogram, babyprogram, kvinneprogram 
og forskjellige fritidsaktiviteter. Vi fikk delta i alle disse 
og jobbet tett med de lokale ansatte. På ettermidda-
gene og kveldene spilte vi fotball med barna og ung-
dommene, vi spilte domino og kortspill med dem, vi 
gikk på tur i nærområdet og vi danset. Vi var også på 
en lokal gudstjeneste, og vi hadde fine morgensam-
linger, både vi alene fra Haugetun og som en del av 
skolen hos Amigitos. Dette var dager vi nøt til fulle og 
selv om det regnet, så gjorde det ingenting. Tiden var 
fylt av latter, glede, kjærlighet, håp, tro og omsorg. 
Vi hadde også noen dager på slutten av oppholdet 
der vi hadde tid på stranden. Vi prøvde både surfe-
brett og stand up paddle board. Vi spiste enda mer 
lokal mat, kylling og ris, hos dem som var den tidli-
gere vertsfamilien til klasselærer Annika, og vi danset 
med barna.  

Da oppholdet kom til veis ende, kunne de fleste av oss 
tenke oss og bli litt lenger, iallfall ønsker vi å reise til-
bake hit snart. Hit til dette landet der menneskene tar 
oss imot med åpne armer og hjerter, og vi kjenner at 
det vi gjør for dem ikke kan sammenlignes med den 
opplevelsen og lærdommen de lokale menneskene i 
Pancho Mateo tilfører oss.  

På Haugetun har vi etter reisen jobbet med reflek-
sjoner, bearbeiding, sortering av inntrykk og opple-
velser, og vi har laget presentasjoner som formidler 
hva denne turen og dette året har lært oss. Vi har reist 
rundt til skoler i både Sarpsborg og Bærum, der vi set-
ter fokus på Amigitos sitt slagord «Care with action» 
- å bry seg gjennom handling. 

Annika Hansen, linjelærer «Karibien bistand og kul-
tur», Haugetun folkehøyskole

Hjertelige menneskemøter 
på tvers
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Aurora trengte en pause

Etter to år helsefag på videregående, trengte Aurora 
et avbrekk før lærlingtid. En rådgiver anbefalte henne 
folkehøgskole, noe som ble full klaff.

– Folkehøgskole har så langt vært en kjempeopple-
velse! Mye bedre enn jeg så for meg, smiler Aurora 
Ripnes (18) fra Kristiansund.

Hun er elev på  musikklinja  på  Haugetun. Etter to år 
på videregående kjente Aurora på at hun trengte et 
avbrekk. Hun var usikker på om studieretningen var 
riktig, og hadde lyst til å gjøre noe helt annet.

– Jeg snakket med rådgiver, som tipset meg om å 
søke folkehøgskole. Vi kikket gjennom flere mulighe-
ter, men jeg bestemte meg ganske fort for at jeg ville 
til Haugetun. Jeg har bare hørt positive ting om Fred-
rikstad, og har også en venn i nærheten. Derfor endte 
jeg opp med å bare søke denne skolen, forteller hun.

Fra jenterommet til scenen
Aurora forteller at hun alltid har likt å synge, og at hun 
har holdt på med interessen lenge. Likevel er det få 
som har hørt henne opptre. Det meste har foregått på 
rommet hjemme.

– Derfor var det også litt skummelt å skulle reise til et 
nytt sted og synge for og med andre. Jeg bestemte 
meg for å hoppe i det, sier hun.

På folkehøgskolen har hun fått en helt annen erfa-
ring. Det som før var skummelt, oppleves nå som gøy. 
Aurora har blitt mye mer komfortabel med å opptre 
for et publikum.

– Vi er en ganske liten musikklasse, men det er veldig 
fint. Det blir nesten som en ekstra familie. Til sammen 
er vi gode på ulike ting, og vi lærer mye av hverandre, 
forteller hun.

På Haugetun har hun brukt mye tid på låtskriving, 
lært mye om sangteknikker og stemmebruk, og hatt 
mange timer i studio.

– Vi får være med og påvirke innholdet på linja en del 
selv, ut fra hva vi ønsker å lære. En dag i uka bruker vi 
i studio.

Overrasket venner
Aurora har opptrådt flere ganger på skolen, også på 
en familiedag de arrangerte i høst. Nå planlegges en 
egen turné for klassen.

– Venner hjemme er ganske overrasket over det jeg 
forteller, og det de har hørt av låter jeg har skrevet her. 
De hadde omtrent ikke hørt meg synge før, men liker 
det de har sett nå. Mamma og pappa er også veldig 
glad for at jeg valgte et pauseår på folkehøgskole, for-
teller hun.

– Vi lærer en del om låtskriving i timene, og jeg har 
skrevet flere tekster og melodier her på skolen. Jeg 
skriver mest ut fra egne erfaringer og følelser, og jeg 
skriver alltid på norsk. Helst vil jeg lage noe som andre 
også kan kjenne seg igjen i.

Selv om det faglige utbyttet er stort, setter Aurora alle 
størst pris på fellesskapet på skolen. Her har hun fått 
mange nye venner, på tvers av klassene.

Berit Kopperud Grønli, linjelærer på SSS (Sang, scene 
og studio), Haugetun folkehøyskole

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.

Elevene ved linje SSS (sang, scene, studio): Steinar Andreas 
Breistein Eriksen (fra venstre) Aurora Ripnes, 
Felica-Alexandra Velasquez, Nora Elise Somdal og 
Mathias Hake-Steffensen.
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Pappaleir

August-leirer på Sjøglimt

Helga 22.-24. april hadde vi den store glede av å arran-
gere Pappaleir for første gang på tre år. Pappaleir er en 
egen leir for fedre med barn i alle aldre. Vi var 23 fedre 
som til sammen hadde tatt med oss 44 barn.
Sauevika stilte opp med strålende vær. Dermed var alle 
forutsetninger tilstede for gode opplevelser og kvali-
tets-tid mellom fedre og barn.
Sammen spiste vi god mat, var på møter og temasam-
linger, hadde aktiviteter som bading, kano, krabbe-
fisking, ATV, luftgevær skyting og bruskasse-klatring.
På lørdag fikk flere barn oppleve kiosk for første gang. 
Spesielt min sønn spiste en kroneis med så stor innle-
velse at far og sønn måtte begge ta seg en dusj etterpå.
På temasamlingen snakket Kjell Arvid Austegard om hvordan vi som menn kan ta ansvar for oss og våre. På fest-
kvelden var det flere leker, konkurranser og andre innslag. Høydepunktet her var når Truls (leirhovedlederen) 
satt i gang et skuespill hvor flere fedre deltok og spilte roller som blant annet bestemor, røver, katt og hund.
Pappaleir 2023 er satt til 21-23. april. I år ble leiren full, så her må man melde seg på tidlig når påmelding starter 
1. februar.

Kristian Selbekk Lunde

I august avsluttes sommerferien med to kjempefine 
barneleirer på Sjøglimt. Mandag 8.- torsdag 11. au-
gust «avanserer» vi i år Aktivitetsleir 2 i 1. Det blir fot-
ball-gruppe, dansegruppe og en gruppe som får prø-
ve seg på forskjellig morsomme aktiviteter i skogen. 
Det blir nemlig også en egen speider-gruppe! Den-
ne leiren er for barn som har gått ut av 4 til 7.klasse. 

1.-4.klassingene er velkomne til sommerleir 4 der vi 
finner på masse moro både ute og inne. Det hører all-
tid med et par turer i kiosken, og festkveld blir som 
alltid et høydepunkt! Denne leiren er søndag 14.- tirs-
dag 16. august. 

Ingrid Kristine Melvær Vego

Fra sommerleir 4 på Sjøglimt i fjor sommer. Frida Ulvehøy 
(fra venstre) Lejla Mujanic, Kristin Kopperud, Eirin Karlsen, 
Iselin Løwen Hyllestad og Mia Degnes.

Fornøyde leirdeltagere, også på sommerleir 4 i 2021: Ludvig 
Tønsberg, Jonah Tveten og Eirin Karlsen.
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Lørdag 1. oktober 
 

12:00 Den seksuelle revolusjonen – hva har den gjort med oss? 
 Spørsmål og samtale 
13:30 Pause med pizza 
14:00 Kristendom og seksualitet – en bedre fortelling 
 Spørsmål og samtale 
15:30 Slutt 
 

Søndag 2. oktober 
 

17:30 Å forholde seg til homofili i samfunn og relasjoner 
 Spørsmål og samtale 
18:45 Pause med kveldsmat 
19:15 Å forholde seg til transseksualitet i samfunn og relasjoner 
 Spørsmål og samtale 
20:30 Slutt 
 

Bibel/seminarhelg  
med Stefan Gustavsson 

 
 Nakne uten skam - Om den seksuelle revolusjonen & et revolusjonært syn på sex. 

 
 

 1.-2. oktober 2022, Greåker Frikirke. 

Hvordan skal vi som kristne forholde seg til et samfunn der kristen seksualetikk utfordres mer og  
mer? Hvordan kan vi vise at Bibelens ord om kjærlighet og seksualitet er relevant veiledning  
for tro og liv i vår tid?
 
Vi inviterer til bibel/seminarhelg for å lære mer om Bibelens budskap om seksualitet, og for å utrustes til å 
forholde oss til denne tematikken i en tid som er krevende. 
 
Stefan Gustavsson er direktør for «Apologia – Centrum för kristen apologetik» og en  
anerkjent foreleser og forfatter. Hans bok Nakne uten skam – om den seksuelle  
revolusjonen & et revolusjonært syn på sex kom på norsk i 2021. 
 

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

 
Arrangører: Greåker Frikirke, Misjonssambandet, Normisjon og DELK 

 
Kontakt: Frode Granerud - 99735180/fgranerud@nlm.no 
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Internasjonal misjon

På vestfeltet i Bangladesh 
får Kobita Kisku oppleve 

Guds nærhet gjennom 
b ø n n e b e v e g e l s e n 

WPW. 

– Det er få kristne i 
landsbyen der hvor 
jeg bor, forteller 
Kobita Kisku fra 
Bangladesh.
I tre år har hun 

deltatt aktivt i Nor-
misjons vennskaps-

kirke i regionen. Kisku 
er forkynner og er med 

i kvinnenes bønnearbeid 
(WPW), en bønnebevegelse 

Normisjon støtter på vestfeltet i Bangladesh. 
– Da jeg startet i bønnebevegelsen begynte jeg å 
tenke på hvordan jeg kunne nå landsbyen min med 
evangeliet. Jeg ba mye over det, og bestemte meg for 
å lede en søndagsskole i området, sier Kisku.
WPW har sine røtter helt tilbake til 1987 og startet 
som en bønnebevegelse blant santalkvinner da det 
kom misjonærer til området. I dag er hele 84 bønne-
grupper engasjert i forskjellige områder i landet. 
På søndagsskolen i landsbyen får Kisku fortelle om Je-
sus, og lære barna om betydningen av bønn. Det er 
sterkt å høre dem fortelle historier og jeg priser Gud 
for dem, beskriver hun. 
– Et av barna som er fra en ikke-troende familie for-
talte meg at hun har begynt å tro på Jesus, etter at 
hun lærte om Ham på søndagsskolen. Hun er 13 år 
gammel og sier at hun pleide å være mye redd. Nå for-
teller hun at er redselen er helt borte og at hun ber til 
Jesus ofte. Foreldrene sier at de også er veldig glade 
på hennes vegne. 

Bangladesh 
I Bangladesh er det mye å be for. Utdanningsraten er 
lav i flere landsbyer slik som den Kisku bor og lever i. 
Mange kan ikke lese eller skrive, og forstår derfor hel-
ler ikke Bibelen på egenhånd. For kvinnene i WPW har 
det derfor vært viktig å hjelpe de som ikke kan lese 
slik at også de kan forstå Bibelens budskap. På denne 
måten er de med å oppmuntre andre kvinner i lokal-
miljøet. 
Gjennom bønnebevegelsen får ikke kvinnene bare 
mulighet til å være til stede for landsbyen sin, men de 
får selv oppleve å bli oppmuntret og vokse i relasjo-
nen med Gud. WPW mener at kvinner er viktig for at 
familier skal få møte Jesus, derfor består bevegelsen 
både av og for kvinner. 
Det er også mye å takke for, beskriver kvinnene i WPW. 
Det siste året ble 13 nye bønnegrupper etablert, og 
mange har fått vokse i troen på Jesus.

Bønn
Hver måned har Normisjon et bønnetema knyttet til 
misjonsoppdraget vårt. Slik som kvinnene i bønnebe-
vegelsen i Bangladesh, ønsker vi å bygge alt arbeidet 
vårt på bønn. Her er du hjertelig invitert til å være 
med og delta. 
–  Bønn er en sentral del av Normisjon som misjonsbe-
vegelse. Gjennom bønn er vi med på misjonsoppdra-
get. Bønn kan gi god forandring i menneskers liv og i 
samfunnet både hjemme og internasjonalt. Bli med 
i bønn, oppfordrer Victoria Bø, kommunikasjons- og 
markedsleder i Normisjon. 
Kanskje du har en bønneliste og ber flere ganger dag-
lig? Eller kanskje du helst ber i forbindelse med møter, 
smågrupper eller gudstjenester? Kanskje du skriver 
ned bønner? Eller har en gruppe du ber sammen 
med? Kanskje vil du velge en utsending eller et land 
du vil be spesielt for? 
Uansett hvordan du er vant til å be, eller om du er 
uvant med å be, så inviteres du med til å være med 
i bønn!
Informasjon om månedens bønnetema kan du finne 
på normisjon.no

«Jeg ba, og jeg gjorde», Kobita Kisku 
sin historie

Misjonsfest
Misjonsforum i region 
Østfold sto for en fin 
misjonsfest i Betania, 
Mysen 4. mai med ca. 
70 deltagere. Caritas 
sang og Alf Henry 
Rasmussen holdt 
andakt og fortalte fra 
arbeidet i Aserbajd-
sjan. Bildet viser Alf 

Henry sammen med koordinator i Misjonsforum, Torill 
Bredeg. Foto: Boe Johannes Hermansen
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Alv Magnus på besøk
Hauge-møte på Hauges Minde 
onsdag 21. september kl. 19.00. 
Tale av Alv Magnus (bildet). Sang 
og musikk ved Renate og Morten 
Gjerløw Larsen. Bevertning. Alle 
velkommen! 

Arr. Haugekomiteen i Normisjon 
region Østfold

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

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

Leirsesongen på Sauevika er i gang, 
og hvis du har mulighet for å være 
kjøkkenhjelp eller hjelpe til med an-
net forfallende arbeide, kontakt Tor-
hild Nordberg på tlf. 909 17 036. Kan 
du bidra med maling, kontakt Dag-
finn Ravneng på tlf. 911 22 615.

Kjell Pettersen til minne
Vår gode medarbeider Kjell Pet-
tersen er død, 77 år. Kjell var an-
satt i Normisjon region Østfold 
i perioden 2003-14, først som 
driftsleder for alle leirstedene, 
og senere som vaktmester på 
Sauevika. Hans rike erfaring fra 
tidligere arbeidsliv kom godt 
med i jobben t for og på leirste-
dene. Kjell var en person som 
så oppgavene, var praktisk og 

fulgte opp leietakerne. Dessuten var han hjelpsom, 
snill og trygg. 

Kjell var en misjonsmann, engasjert på Vesterøy be-
dehus, inntil virksomheten opphørte. Senere var han 
med i Fredrikstad Frikirke, og sang både i Mannsmu-
sikken der og i Kornsjøteamet.

Kjell var familiekjær og omsorgsfull. De siste årene ble 
preget av sykdom. Han døde hjemme 22. mars og ble 
begravet fra en fullsatt Spjærøy kirke. Tilbake står hans 
kjære kone Birgitte, deres barn, svigerbarn og barne-
barn. 

Vi takker for alt hva Kjell fikk bety for oss i Normisjon. 
Guds fred med hans gode minne.

Boe Johannes Hermansen

Kvinne-weekend
på Sjøglimt 19.-21. 
august.
Trivelig fellesskap og 
avkopling, alvor og lat-
ter, turer og god mat. 

Taler: Therese Andre-
assen. Se program på 
www.normisjon.no/
ostfold

!!
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Jesus sa: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» ... Man-
nen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake se-
ende (Joh 9,7). 
Bibelordet her handler om en som er født blind og 
hans møte med Jesus. 
Du kjenner vel noen som er blinde og kan sette deg 
inn i situasjonen. Det må være krevende med et slikt 
handicap. Jeg har riktignok sett og kjent blinde som 
fungerer utmerket. 

I Askim ligger KABB (Kristent arbeid blant blinde). 
Jeg tenker på to brødre som arbeidet der, en av dem 
bodde tre kilometer utenfor sentrum, men gikk hver 
dag alene med sin hvite stokk på en svingete vei og 
tvers gjennom byen, til sammen ca. fem kilometer til 
KABB-huset. Broren tok teologisk embetseksamen og 
ble prest senere. Imponerende! 
Så hadde jeg en elev i flere år på to skoler, en av dem 
en bibelskole med felles morgenbønn hver dag. Han 
var ikke bare blind, men multihandicappet og avhen-
gig av rullestol. Men han var klar i hodet og en varm-
hjertet kristen. Han takket ofte Gud i morgenbønnen 
for at han kunne stå opp frisk og rask. 

Men denne blindfødte som det handler om i dette bi-
belordet, levde på Jesu tid uten dagens hjelpemidler. 
Han var i stor grad hjelpeløs og levde i et mørke. De 
norske blinde jeg nevnte, var vellykkede, men uansett 
om de klarte seg godt, kunne de ikke se. 
Jesus helbredet den blindfødte. Fordi den blinde for-
sto at Jesus var jødenes lovede frelser, bekjente han 
troen på Jesus. Han kunne ikke se Jesus, han kunne 
ikke se lyset og Ham som er verdens lys med øynene, 
men han møtte og så Jesus likevel.

Så handler ikke bibelordet om blinde mennesker i 
Norge og heller ikke bare om det som skjedde med 
denne blinde på Jesu tid. Hele Bibelen og fortellinge-
ne der handler om og har et budskap til deg og meg 
i dag! 

I dag kan bibelordet om den blindfødte si oss: Du og 
jeg er i utgangspunktet blinde på det åndelige områ-
det og i møte med det evige. Vi kan ikke se Jesus som 
verdens lys, slik den blinde ikke så Jesus fysisk. Men Je-
sus fortalte ham om seg selv, om at Han er Menneske-
sønnen kommet fra Gud og at Han er verdens lys. Og 
Jesus helbredet ham. Slik vil Jesus i dag helbrede din 
og min åndelige blindhet, fortelle oss at vi kan få se 
Ham som verdens lys. Og vi kan som den blindfødte 
ta imot Jesus og bekjenne troen på Ham. Å bli åndelig 
seende er det samme som å bli frelst. Det var det vik-
tigste for den blindfødte og det er det viktigste for deg 
og meg i dette livet og i møte med det som kommer 
etter døden!

Ikke famle rundt i mørket som en blind, men lev med 
Jesus, og i fellesskap med Ham og de troende!

Den som er blind, kan få se!
av  Torgeir Flateby, nestleder i regionstyret og fritidsforkynner 

Torgeir Flateby på prekestolen. Foto: Boe Johannes 
Hermansen

Velkommen!
Hans Nielsen Hauges besøkssenter - i Hans Nielsen Hauges 
vei 39, 1661 Rolvsøy - er åpent hver lørdag og søndag fra og 
med mai til og med august - kl. 12.00-16.00. Dessuten hver 
dag i juli kl. 12.00-15.00. Velkommen innom! Bildet viser sty-
releder Svein J. Høiden og guide Helene Granlund. (Foto: Boe 
Johannes Hermansen)

Andakt
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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)nor-
misjon.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

Teamleder Acta: Ingrid Kristine Mel-
vær Vego, 
tlf 469 44 092, e-post: ingrid(at)nor-
misjon.no

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

Tore Schwartz Olsen, sjelesørger
Gunnar Øvstegård, åndelig veileder

LEIRSTEDER

Leirstedsansvarlig: Mikael Lind-
strøm, tlf. 995 51 155, e-post: mika-
el(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)hot-
mail.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)normi-
sjon.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: 3000.30.75849
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 me-
dieavdeling i Oslo.
Bladet utkommer med 5 nummer og sendes gratis til Nor-
misjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre 
som er interessert i å motta bladet.
Ettertrykk tillatt med kildeangivelse.
Grafisk utforming: janH
Innleveringsfrist til neste nr.: 12. august



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.


