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Godt nytt semester

I jubileumsboka til 60-årsjubileet 
for Sauevika Leirsted står det i forordet: «Det 
er vanskelig å tenke seg indremisjonsarbeidet 
i vårt land uten leirstedene». I Normisjon i Øst-
fold er vi så heldige å ha to flotte leirsteder. 
Begge er med på å prege Normisjonsarbeidet 
i Østfold gjennom aktivt leirarbeid. De gir in-
spirasjon til deltagerne gjennom fellesskap 
og forkynnelse, og de er viktige redskaper for 
rekruttering og utvikling av nye ledere. 

Vi er glade for at vi gjennom Actas mange lei-
rer har fått møte mange barn, unge og voksne 
også denne sommeren. Jesus har kalt oss til 
å gå ut og gjøre disipler. Leirstedene våre er 
viktige redskap i dette arbeidet.

Sauevikafestivalen ble en inspirerende og fin 
dag for de som var til stede. Vi hadde ønsket 
flere deltagere og litt bedre vær, men en stor 
takk til komiteen som hadde gjort en god 
jobb med forarbeid og planlegging, og som 
også var med på å gjennomføre festivalen 
sammen med mange frivillige og de ansatte 
på leirstedet. For mange var det en stor over-
gang fra det tradisjonelle stevnet, og det blir 
viktig med en god evaluering.

Et nytt semester ligger foran oss, og det er in-
spirerende å motta informasjon fra foreninger 
som er godt i gang med møtevirksomheten. 
Vi legger høsten i Guds hender i visshet om at 
«verken død eller liv, verken engler eller kref-
ter, verken det som nå er eller det som kom-
mer, eller noen makt, verken det som er i det 
høye eller i det dype, eller noen annen skap-
ning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i 
Kristus Jesus, vår Herre». (Rom 8,38-39).

Ønsker dere en god og velsignet høst!

Sverre Fjeldberg, regionleder

LEDER

Denne uken (uke 33) har det kommet stort 
besøk til Effata bedehus i Saltnes. Flere av 
de besøkende har reist mer enn 1500 km, fra 
Ostrava i Tsjekkia til «lille» Saltnes. 

Hva får en gjeng med tsjekkere til å ta turen til Salt-
nes? 
Asia Piętak (22) fra Tsjekkia, svarer:
- Vi er et team ifra Tsjekkia som består av fem 
unge mennesker, og er kommet til Norge for å 
være en del av «Mission week» her i Råde. Vi har 
aktiviteter for barn og ungdom, og ønsker å dele 
Jesus med dem. Vi ønsker at nye mennesker skal 
få kjenne Jesus bedre, og bli inspirert av hva vi 
gjør.

Noen forskjell?
- Merker du at det er noe forskjell på kristne i Tsjek-
kia og Norge?
- Jeg tenker at det er akkurat det samme. Uan-
sett hvor langt av gårde du reiser, vil du finne 
kristne som du kan ha fellesskap med.
- Hva synes du er det merkeligste med Norge? 
- At dere spiser pølse i tortillas laget av poteter, 
og at brødet dere spiser er veldig søtt, svarer 
Asia. 

Enklere i Tsjekkia
Marit Delin (21) fra Grimstad er også med til Salt-
nes.
- Du kunne reist på misjonstur til India, et østblok-
kland eller et land i Sør-Amerika, hva fikk deg til å 
reise på misjonstur til Råde? 

Fra Tsjekkia til 
Saltnes
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- Jeg er her fordi jeg har hatt en del kontakt med 
Kristian Lande. Han spurte meg om jeg hadde 
lyst til å komme hit. Jeg var med på en «Mission 
week» i Tsjekkia i påsken. Den måten Kristian 
Lande og Normisjon driver misjon på, liker jeg 
godt og synes den er bærekraftig. 
- Hvor er det enklest å drive misjon, Tsjekkia eller 
Norge?
- Jeg synes det var enklere å gå ut av komfortso-
nen i Tsjekkia, hvor mye er ukjent. I Norge snak-
ker vi samme språk. Det er også mye annet som 
er likt her. Det har med kultur å gjøre. Vi nord-
menn er litt mer for oss selv og mer innesluttet 
enn tsjekkere. I tillegg er tsjekkerne mer spør-
rende og søkende, så de oppsøkte oss mer enn 
nordmenn gjør.

Vokse over tid
- Hva er målsettingen for besøket i Råde?
- Ønsket er å starte en kjernegruppe av ungdom 
som engasjerer seg i kristen sammenheng. Vi 
har som målsetting å møte ungdom «i dybden», 
og som kan bidra til at dette arbeidet kan vokse 
over tid, svarer Marit Delin. 

Teamet kom til Norge sent lørdag. Søndag ble 
brukt til teambuilding, bønn og møte. 
For øvrig fikk tsjekkerne smake brunost 
for første gang, og det falt i smak.  De 
neste dagene blir brukt til å bli kjent 
med de lokale ungdommene. Det skal 
arrangeres fotballturnering, volleyball-
turnering og ungdomsmøter. 

Tre Acta-ungdommer
Vi er så heldig at tre av våre faste Acta-
-ungdommer, Sara Kristine Lindheim 
Slettevold, Adele Bonacucina og Inge-
borg Ytrehorn har valgt å sove på Effata 

sammen misjonsteamet for å bidra under hele 
uken.

En vanlig dag for deltakerne på «Mission week» 
starter med frokost etterfulgt av «stille tid». Her 
leser en i Bibelen og er i bønn. Etter det dette 
begynner «Devotion», som består av andakt og 
lovsang. Deltakerne rullerer på å holde andakt. 
Deretter følger fritid, som kan brukes til å være 
sammen med andre eller dra til Tomb VGS hvor 
det er mulighet for å dusje. Etter dette går de 
neste timene til aktiviteter med ungdom etter-
fulgt av ungdomsmøte på kvelden. 

Misjonstur til Tsjekkia
Synes du dette høres spennende ut? Vi i Acta 
Østfold planlegger å dra på misjonstur til Tsjek-
kia sommeren 2023. Mer informasjon kommer. 
Det vil bli invitert til et infomøte for deltakere og 
foreldre i november. Skulle du være interessert 
så ta kontakt med Kristian Selbekk Lunde, kri-
stian.lunde@normisjon.no

Kristian Lunde. tekst 
Lenka Lasotová, foto
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Podkast som åpner Bibelen

Podkasten «Bibelprat med Kurt» har allere-
de gitt mange mulighet til å bli bedre kjent 
i Bibelen. Dette blir annerledes enn en bok 
eller en preken. Mange som ikke er like ivrig 
til å lese, hører gjerne på en muntlig form og 
samtale.

- Hensikten er å gi hjelp til bibellesere på en 
måte som er annerledes enn å lese en kom-
mentar. Levende samtale, viktige spørsmål og 
mulighet for å kunne vinkle stoffet sjelesørge-
risk – og få gjennomgått viktige bibeltekster, 
er hensikten, forteller tidligere bibelskolerektor 
Kurt Hjemdal, bosatt i Grimstad. 

- Hvem er målgruppen?
Kurt svarer at målgruppen er troende mennes-
ker som ønsker å utvide sin bibelkunnskap. 
- Vi håper ikke minst å nå yngre grupper som 
opplever at et vanlig møte kan bli litt tungt. 
Men målgruppen er likevel alle som er opptatt 
av hva Bibelen sier til dagens mennesker, og 
som vil ha svar på spørsmålet: Hva betyr det 
som står?

- Hvordan oppsto denne podkasten?
- Det var tidligere Acta-medarbeider Asbjørn 
Smeland som først hadde ideen, forteller felles-
skapsutvikler og forkynner i Normisjon region 
Agder, Johannes Vålandsmyr. 
- Asbjørn og jeg luftet ideen med regionledel-
sen og fikk umiddelbart grønt lys. Dette var 
helt i begynnelsen av pandemien, og en slags 
respons på lock down. 
I begynnelsen kalte de podkasten «Bedehuset». 
Da hadde de mange forskjellige temaer og 
gjester.
- Vi lagde blant annet en episode med Kurt, og 

i etterkant av denne episoden vokste ideen om 
«bibelprat med Kurt».

- Hvordan gjør dere opptakene?
- Asbjørn Smeland har nå fått seg ny jobb, så 
det er nå jeg som forbereder innholdet, er tek-
niker og som stiller spørsmålene til Kurt. Vi tar 
opp programmene i et grupperom på region-
kontoret og sitter sammen to til tre timer hver 
gang, svarer Johannes.

 - Hvilke bibelske skrifter har dere gått gjennom, 
og hva er planene videre?
- Så langt har vi vært igjennom hele Matteu-
sevangeliet og nå nærmer vi oss snart hele 
Romerbrevet. Så langt har vi ikke drøftet veien 
videre. Vi måtte først se om det fungerer godt, 
sier Johannes og Kurt.

- Hvordan når dere ut til lyttere?
- Podkasten har vært annonsert på Normisjon 
Agders hjemmeside og diverse sosiale medier. 
Vi har blant annet en egen facebook-side. Men 
det er en krevende utfordring å nå igjennom 
«støyen» og «mylderet» av alt som finnes der 
ute, legger de til. 

- Hva får dere av respons?
- Vi har begge fått hyggelige tilbakemeldinger 
direkte fra lyttere som har vært takknemlige for 
det de har hørt. Og at Ptro-radiokanalen ba om 
å få sende samtalene, tar vi som et tegn på at 
form og innhold har slått an.

- Hvor finnes podkasten? 
- Den finnes på de fleste plattformer som tilbyr 
podkaster, Spotify, iTunes osv. De som abonne-
rer på en slik ”plattform”, vil sikkert skjønne hva 
de skal gjøre for å finne podkasten. For andre er 
det lettest å gå inn på www.radio-norge.no, og 
søke på ”bibelprat med kurt”, avslutter Johan-
nes Vålandsmyr.
Vår oppfordring til dere som leser dette: gjør 
denne podkasten kjent, slik at flere kan få hjelp 
til å oppdage og forstå Bibelens rikdom og 
aktualitet! 

Tekst: Boe Johannes Hermansen

Kurt Hjemdal (til høyre) ønsker i sin podkast å holde fram 
hva Bibelen sier til dagens mennesker. Her i samtale med 
Johannes Vålandsmyr.
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For første gang på 60 år er det laget en ny film 
om en av Norges mest innflytelsesrike menn. Do-
kumentarfilmen som har tittelen: ”Hans Nielsen 
Hauge - mannen som vekket Norge”, er på ca. 70 
minutter og er produsert av Hans Media AS. Re-
gissør er Harald Flem og hovedrollen spilles av 
Odin Waage.

Gjennom intervjuer med Hauge-eksperter, blant 
annet prof. Arne Bugge Amundsen, høyskolelek-
tor Linda Haukland, prof. em. Bjørg Seland, høy-
skolelektor Jostein Garcia de Presno, misjonsleder 
Alv Magnus, programvert Tor Haaviks besøk på 
historiske plasser og dramatiseringssekvenser fra 
Hauges liv, fortelles historien om Hauge.

Filmen tar for seg reisen fra åndsopplevelsen på 
åkeren på Rolvsøy, Hauges forkynnelse og grün-
dervirksomhet, via forfølgelse og nesten ti år i 
varetekt uten dom og under kummerlige forhold, 
helt frem til Hauges oppreisning i 1814.

Førpremiere av filmen gikk som nattkino 13. juli, 
under Oasestevent i Kongstenhallen i Fredrikstad. 
Publikum i et antall på ca. 650 personer, gav ap-
plaus etter forestillingen.
- En interessant film, med mange gode vinklinger, 
kommenterte Alf Ivar Hauge etter filmen. Han er 
femte generasjon i rett linje etter Hans Nielsen 
Hauge, og var æresgjest under fremvisningen.
- Samtidig er det selvsagt at en film alltid er be-
grenset, tilføyde Alf Ivar Hauge.

Hauge-filmen kommer på kino fra november i år. 
Om det skulle være nødvendig, ta gjerne kontakt 
med kinoen i ditt område, for å få satt opp filmen. 

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Et glimt fra filmen, med Odin Waage i hovedrollen.

Alf Ivar Hauge – i femte generasjon i rett linje etter Hans 
Nielsen Hauge – var fornøyd med den nye filmen.

Ivar Hauges 
slekstlinje:

HNH
Andreas
Gabriel
Alf
Jens Gabriel
(Alf ) Ivar

Ny film om Hauge
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- Her er det noe for alle generasjoner, sier 
Sigrid Flesjå Olsen (30) og Bente Elvestad 
Foss (35), som vi treffer under Sauevika-
festivalen, som ble avholdt søndag 24. 
juli.
- Det krever mot å endre en så fast tradi-
sjon som Sauevikastevnet er. Her har det 
vært stevner siden 1931, og nå gjør en om 
til festival, sier Sigrid.
Begge er fornøyd med opplegget, ikke 
minst med konsertprogrammet for festi-
valen. 

Bente fremholder fleksibiliteten med kiosk, kafé og sal, alt under ett tak. 
- Det var smidig å komme hit og arrangementet virker til å være godt organisert, tilføyer Sigrid.

Bjørn Mathisen er veteran og har deltatt på mange stevner. Han berømmer også arrangementet. 
- Det er positivt å forsøke noe nytt. Selv om jeg har sett noen nye ansikter i år, skulle det selvsagt 
vært flere her, sier han, og tilføyer: Neste år kan det kanskje komme enda flere. 
- Det er viktig å understreke at festivalen også er for de godt voksne, og ikke bare for barn og ung-
dom, tilføyer Bjørn Mathisen..

Festivalsjef Ingrid Melvær Vego 
er fornøyd, bortsett fra været 
som kunne vært bedre. – Men 
det rår ikke vi over, sier hun.
- Jeg opplever at folk er for-
nøyd og har gitt gode tilba-
kemeldinger. Jeg håper vi kan 
satse videre neste år. Ønsket 
er å beholde alle generasjoner, 
og da må vi også legge opp til 
arrangementer som kan opp-
fylle behov og ønsker fra alle 
aldersgrupper.

Boe Johannes Hermansen, 
tekst og foto

Bente Elvestad Foss (til venstre) 
og Sigrid Flesjå Olsen er begge 
fornøyd med festivalen.

Trekløveret Leif Ingvald Skaug (fra venstre), Lewi Bergerud og Maria Solheim i 
aksjon.

Safari Gospel deltok på den nye Sauevikafestivalen

Ingrid Melvær Vego i samtale med 
sin ektemann Endre. Bjørn Mathisen er blant veterane-

ne på Sauevika.

Noe for alle generasjoner
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Etter to lange korona-år var det stor glede 
da vi endelig igjen kunne invitere til en 
fullspekket leir- sommer. Det har til sammen 
vært 388 deltagere fordelt på ni forskjellige 
leirer, alle på Sauevika.

Sommeren begynte med en actionfylt Tenleir. 
Her fikk deltakerne kjøre så mye tube og vann-
scooter som de ville. Noen av ungdommene 
valgte å stå opp klokken sju hver morgen for 
å ha felles trening og morgenbad før frokost. 

Dagene ble fylt med bading, aktiviteter, gode 
måltider og spennende bibeltimer. Den siste 
natta hadde vi en høy-dramatisk bibelsmugling. 
Midt på natta måtte deltakerne gå langt inn i 
skogen for å hente bibler som de skulle smug-
le igjennom en hinderløype hvor lederne var 
vakter. Dette resulterte i noen knall og fall og et 
besøk av ambulanse, men deltakerne og leder-
ne storkoste seg. For meg personlig var leirens 
høydepunkt at på tenleiren valgte flere deltake-
re å ta imot Jesus. Dette er en enorm glede!

Den største materielle skaden på Sauevika er 
det undertegnede som står ansvarlig for. På 
Tenleir så hadde vi hente-leken, jeg sank dypt 
i et hav av konkurranse instinkt. Oppgaven var 
å hente en blomsterpotte. Jeg og en deltaker 
som for orden skyld skal holdes anonym, be-
gynte å krangle om denne blomsterpotten og 
dro den frem og tilbake mellom oss. Dessverre 
endte det med at blomsterpotten knuste og 
deltakeren fikk all jorden over seg. Blomsten 
stod ikke til å redde, men deltaker og leder kom 
ut av det i god behold.

Det er mange som skal ha takk for å ha bidratt 
til å gjøre alle disse leirene mulig å gjennomfø-
re.
En enorm takk til alle våre 79 frivillige ledere 
som har stilt opp og har brukt av ferien sin for 
å være på leir. Takk til alle hovedledere som har 
tatt på seg et enormt stort ansvar. Takk til alle 
frivillige som har bidratt på kjøkkenet og på 
leirstedet og gitt deltakerne god mat. Hvis du 
ønsker å bli med på leir, se baksiden for oversikt 
over høstens leirer.
NB! Etter at artikkelen ble skrevet har som-
merleir 4 blitt arrangert på Sjøglimt med 30 
deltagere.

Kristian Selbekk Lunde 

Frelse - og noe dramatikk
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Sommeren i Normisjon region Østfold er preget 
av leir, og Acta ansatte bruker det meste av ar-
beidstiden til planlegging og gjennomføring av 
leir. Vi har gjennomført ni leirer i løpet av som-
meren med mye folk og god stemning. Leirste-
dene er også i full aktivitet med utleie til konfir-
mantgrupper og andre leietagere. 
Når vi ser på regnskapet for juni og juli, ser vi 
hvor mye leirarbeidet og leirstedene betyr for 
økonomien i regionen. Både juni og juli viser po-
sitive regnskapstall fot leirstedene og totalt for 
regionen. 
Vi har ofte trukket fram viktigheten av trofaste 
givere, og det kan ikke sies ofte nok. Tusen takk 

til dere alle sammen. En analyse av årene 2019-
2022 viser at i overkant av 20% av gaveinntekte-
ne kommer fra faste givere. Det er litt i overkant 
av 100 personer som har giveravtale til en eller 
flere av regionens virksomheter.  Andelen skulle 
gjerne vært høyere, men vi er takknemlig til hver 
og en av dere.
Rekruttering snakker vi mye om og har stor 
betydning for tiden framover. Det gjelder også 
rekruttering av givere. Figuren under viser hvor-
dan gavene fordeler seg i aldersgrupper de siste 
fire årene. 

I dette nummeret av Nytt fra Normisjon er giroen 
som følger med en oppfordring til å gi en gave 
til Acta Østfold. Gavegiroene betyr også mye for 
vår økonomi. Girogavene hittil i år er som følger:
Godt nytt år!  kr 41 950 til regionarbeidet
Om å dra sammen kr 41 250 til regionarbeidet
Leir er topp kr 58 600 til leirstedene

Vi ser fram til høstsemesteret med oppstart av 
foreningsarbeidet, leirskolevirksomhet på Saue-
vika og god catering aktivitet på Sjøglimt.
Takk igjen til alle som er med og støtter arbeidet 
også denne høsten.

ØKONOMI

Alv Magnus på besøk
Hauge-møte på Hauges Minde onsdag 21. 
september kl. 19.00. Tale av Alv Magnus (bil-
det). Sang og musikk ved Renate og Morten 
Gjerløw Larsen. Bevertning. Alle velkommen! 

Arr. Haugekomiteen i Normisjon region 
Østfold

Nytt fra Seniorutvalget

Videre planer for «Nortråkk»:

29. aug.  Opsund – Hafslundsøya. Parkere ved 
Glengshølen  
26. sept. Karlsøya, Ullerøy
24. okt.  Del av Glommastien. Parkere ved 
Hafslund kirke/Hovedgård
28. nov.  Adventsamling, Isesjøbråten 
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 på, er å gå sammen.
Spørsmål ang. «Nortråkk»? Ring Dagfinn Rav-
neng 911 22 615.
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Elisabeth Hermansen på Kråker-
øy fylte 100 år 1. juni. Hun er født og 
oppvokst på nordre Kråkerøy, i en søs-
kenflokk med tre jenter og fire gutter. 
Jubilanten jobbet i flere forretninger i 
Fredrikstad under og etter krigen. Der-
etter flyttet hun til Bergen og i 1961 
giftet hun seg med typograf Finn Her-
mansen. De fikk ingen barn og etter at 
mannen døde i 2002, flyttet hun tilba-

ke til Fredrikstad etter 42 år i Bergen.
I Bergen bodde ekteparet i bydelen Solheim og her var Elisabeth 
aktiv i menigheten, blant annet som leder av menighetsrådet. 
Etter hjemkomsten til Fredrikstad kjøpte hun leilighet og kunne 
gjenoppta hyppig kontakt med familien sin her, ikke minst med 
sin søster Hjørdis og hennes barn med familier. Søstrene fikk også 
hvert sitt rom på Soliheimen da de ble pleietrengende. De had-
de stor glede av hverandre også på Soliheimen inntil Hjørdis gikk 
bort i 2018.

Elisabeth har vært aktiv i det kristne foreningslivet i mange år etter 
hjemkomsten til Fredrikstad - blant annet Kråkerøy Normisjon - og 
deltok på sitt siste møte utenfor Soliheimen som 97 åring. Det er 
en takknemlig 100 åring som har rundet år i sommer. (Artikkelen 
er bygd på et intervju Leif A. Andersen har skrevet for Kråkerøy 
menighetsblad).

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@fer-
mate.no

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

Ruth Due i Moss, mangeårig lærer, så 
dagens lys 18. januar 1922, med Petra og 
Ole Martin Due som foreldre. Det samme 
året ble hennes far ansatt på Haugetun 
folkehøyskole som lærer, og senere rek-
tor. - På Haugetun var det et trygt og 
godt miljø. Vi var som en stor familie, for-
teller Ruth. 

100-åringen har en sjelden god hukommelse, mye humor og har 
vært engasjert i Indremisjon/Normisjon i alle år. Bibelen er fortsatt 
favorittboken. 
Gratulerer til begge 100-åringene, post festum.

100 åringer i Normisjon
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HAUGETUN

CATERING AS
Haugetunvn 3,
1667 Rolvsøy
Tlf. 69 36 27 50

Vi garanterer topp kvalitet på 
våre snitter - koldtbord - kaker og 
varmretter

Haugetun folkehøyskole er også et glimrende sted 
å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i 
helgene, særlig i skolens ferier. 

For leie ring tlf. 69 36 27 30.

Det er i skrivende stund 16 dager til sko-
lestart. Den 21. august gir oss ansatte kri-
blinger i magen på det som venter. 
 
Vi har gode følelser hvor vi kjenner på det privi-
legiet det er at unge mennesker velger oss, og 
lar oss bli kjent med dem. Det er godt å kjenne 
på at vi har en helhetlig skole - og botilbud, 
som står seg godt i konkurransen med andre 
skoler, og vi gleder oss til å presentere dette for 
et nytt kull.

Bak oss ligger en sommer med utleievirksom-
het og ulike arrangementer på skolen. Det 
har vært flere private selskaper, musikkleir for 
jenteband, konfirmasjonsleire og innkvartering 
for Oase- deltakere, for å nevne noe. Veldig 
hyggelig med en normalisering fra fjorårets 
koronadystre skoletomme sommerferie.
Vår skole er inne i en tilpasnings - og utviklings-
prosess som er nødvendig. Vi har gjort flere 
grep for å kunne opprettholde det aktivitetsni-
vået og det elevantallet som skolen er avhengig 
av.  
 
En forsterket satsing på markedsføring, investe-
ringer i nye nettsider, utvikling av eksisterende 
skolelinjer, samtidig som vi tilbyr noe nytt hvert 
år, synes å ha hatt en positiv effekt. Forleden 
dag ble jeg oppringt av Fredriksstad Blad som 
ville ha min kommentar på det faktum at antall 
opptatte elever på folkehøyskolene i år har 
sunket. Da er det hyggelig å vise til at vi pr. i dag 
har 20 flere elever enn på samme tid i fjor.
I år introduserer vi en ny linje: Bo Med Oss. 
Dette er et botreningstilbud der 
elever med noe mer behov for 
tilrettelegging og oppfølging i 
skolehverdagen, kan få det. 
 

Å kunne tilby 
skolen vår for 
så mange som 
mulig er et mål, samtidig som det er en berikel-
se for miljøet vårt å åpne opp for mangfold og 
fellesskap, der vennskap oppstår som ellers ikke 
ville ha sett dagens lys. 
 
Vi synes dessuten at linjetilbudet vårt fremstår 
meget konkurransedyktig og spennende: 
Fotball 
PULS, trening og kosthold 
Karibien, bistand og kultur 
Middelhavet, språk, kultur og historie 
Helse, psykologi og Sosialfag 
UT 
Padel og Friluft 
Musikk, sang, scene og studio 
Kreativ E-sport 
Innovasjon, markedsføring og sosiale medier 
Til Tjeneste  

Vi er svært takknemlige over å bli husket på 
og bedt for. Vår skole er et fantastisk sted hvor 
elevene er på leit etter egen identitet og egen 
voksen utgave av seg selv.  Mange opplever 
vekst og økt bevissthet på mange plan her hos 
oss.  
Noen opplever også møter med Gud som gir 
endring og retning fremover i livet. Det er stort 
å ha orkesterplass til.

Øyvind Moksnes, rektor

Nytt skoleår på Haugetun

På skjermen bak inspektør Anne, administrasjonssjef Christer (til høyre) og rektor 
Øyvind står det 16 dager og 4 timer med hvit skrift på grønn bunn.
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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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Veien ut av fattigdom 
– Behovet for å ha en jobb å gå til strekker 
seg lenger enn bare mat på bordet, sier Mir-
jam Artmark Aanensen i Normisjon.  
 
Tekst: Kristin Winther Jørgensen/Normisjon
Foto: Normisjon 

Som landansvarlig for Normisjons arbeid i Se-
negal, Mali og Bangladesh, vet Mirjam Artmark 
Aanensen at det å ha inntektsbringende arbeid 
er helt vesentlig for alle mennesker. 
– Å ha en jobb å gå til sørger ikke bare for pen-
ger, men også mening, retning, fellesskap med 
andre - og ikke minst flere muligheter i livet, 
sier Artmark Aanensen.
Hun forteller at gjennom å tjene penger, har 
man større bestemmelsesrett over eget liv.
– Da har man også mer rom til å ta avgjørelser 
for seg selv og for de rundt seg. 

Gjennom flere prosjekter, blant annet ICCB 
(Integrated-Program for Community Capacity 
Building), jobber Normisjon for å styrke mino-
riteters sosiale og juridiske rettigheter og slik 
løfte frem deres egenverd i Bangladesh. 
 
Veien ut av fattigdom 
Artmark Aanensen har sett mange eksempler 
på at veien ut av fattigdom går gjennom inn-
tektsgivende arbeid.
– Det er fantastisk å høre historier om men-

nesker som har fått hjelp til å komme seg ut av 
fattigdom og inn i arbeid. Særlig jobber vi med 
denne problemstillingen, og disse mulighetene, 
i Bangladesh. Der samarbeider vi med Normi-
sjon Bangladesh og Northern Development 
Foundation (NDF). Begge disse legger til rette 
for at mennesker kan motta yrkesopplæring 
og siden ta opp mikrofinans-lån og starte opp 
egne prosjekter eller arbeide i en etablert be-
drift, sier Artmark Aanensen.

Normisjon Bangladesh driver blant annet en 
syskole, som gir søm- og yrkesopplæring til 18 
jenter hvert halvår. Her får «drop out» jenter 
mulighet til å lære et yrke. 

Kjærlighet til de «vellykkede» 
I Bangladesh har fattigdom ett spesielt utfor-
drende mønster:
– Vi hører historier om at barn som er smarte 
og kvikke får den beste oppfølgingen og mest 
kjærlighet fra foreldrene. Det er fordi foreldrene 
tenker at disse barna kan gi økonomisk hjelp 
til foreldrene når de blir gamle. Omsorgen er 

derfor gitt med en baktanke i disse tilfellene, 
sier Artmark Aanensen. 
Hun forklarer at de barna som ikke ansees som 
fremtidige ressurser, blir nedprioritert og får 
mindre kjærlighet enn de «vellykkede». Slik 
preger fattigdomssirkelen generasjon etter 
generasjon. 

Internasjonal misjon

Sokhina Tudu er en av jentene som har fått søm- og yrkes-
opplæring ved Normisjon Bangladesh sin syskole. Etter 
kurset fikk hun sin egen symaskin og var raskt i gang med å 
bidra til familiens inntekt. // Slik kan det se ut når mennes-
ker kommer seg ut av fattigdom og inn i arbeid. 

– Når folk er i arbeid, skaper det positive ringvirkninger hos 
den enkelte, i familien og i samfunnet, sier Mirjam Artmark 
Aanensen.
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– Ikke bare er dette veldig trist, men det gir oss 
også en forståelse av hvordan systemet funge-
rer der, og på hvilke måter vi kan være med på å 
legge til rette for å tenke og handle annerledes. 
I mange land som ikke har sosialhjelp slik vi har 
i Norge, der familiene lever tett på hverandre 

i grupper, er de avhengige av inntekten fra 
enkeltpersoner. Storfamiliene har ofte få inn-
tekts-bærende personer, og dette er et tungt 
ansvar å ha for de få, sier Artmark Aanensen. 
Hun mener derfor det er helt sentralt at alle kan 
være med å bidra.

«Vil du ta en selfie?»

Tekst: Inga Lill N. Nyvoll 

Ordene spratt 
ut av meg i et 
nervøst utpust. 
Jenta foran meg 
smiler fra øre til 
øre. Det korte 
brune håret og 
de sølvfargede 
øreringene blaf-
rer i takt med 
b e v e g e l s e n e 
hennes. I skyg-

gen med utsikt på alt som skjer på gårdsplassen, 
virker Amita fornøyd. Hun ser på moren sin og 
retter den ene handa i været. «Ja, det vil hun 
gjerne» svarer moren rørt. 
Å bli anerkjent av andre mennesker er ikke en 
selvfølge for jenta med det store smilet. Amita 
ble født med funksjonsnedsettelser som gjør at 
hun mangler kroppskontroll. Musklene hennes 
kan ikke bli sterkere og føttene sluttet å vokse 
da hun var ung. Det er tydelig at familien er glad 
i henne. 
Men naboene vet ikke at hun eksisterer. 
I Nepal er det å ha funksjonsnedsettelser så 
skambelagt at mange familier skjuler familie-
medlemmer med spesielle behov innenfor hu-
sets fire vegger. Uten et offentlig støtteapparat 
er det vanskelig for mennesker som Amita å del-
ta aktivt i samfunnet. 

På en reise til Nepal like før sommeren, fikk vi 
høre mange rørende historier fra familier som 
hennes. Lenger og lenger opp i det ulendte 
landskapet i Okhaldhunga ble historiene bare 
sterkere og sterkere. En fellesnevner for de fleste 
av dem var at de ikke har trodd at de har verdi. 
Det er jo kanskje ikke så rart når familien ikke tør 
å fortelle naboene om barna eller at barna tvin-
ges til å være inne ute av syne for andre.

Like muligheter
Gjennom Okhaldhunga sykehus og Normi-
sjons-prosjektet «Menneskeverd og like mulig-
heter», har en gruppe medarbeidere kartlagt 
situasjonen for mennesker med funksjonsned-
settelser i to kommuner i Nepal. Målet er at barn 
og voksne med funksjonsnedsettelser skal få 
verdighet og bli i stand til å kunne delta i sam-
funnet.

Neste fase i prosjektet er å tilrettelegge og 
bistå med hjelpemidler som bidrar til en bedre 
hverdag. Det kan bety et tilpasset toalett, en 
rullestol eller hjelp med motoriske øvelser. En 
viktig brikke er også å lære familiene om hvilke 
rettigheter de har.
I dag, etter kun to år med prosjektet, jobbes det 
blant over 1000 mennesker i Okhaldhunga-dis-
triktet. Tenk at vi er med på denne forandringen 
i Normisjon! Vi er med å hjelpe folk som har sittet 
inne, ut i frisk luft. Vi er med å fortelle flere at de 
har verdi og rettigheter. Slikt gjør inntrykk. 

I Guds bilde
I dag har Amita fått oppleve gode livsendringer. 
Familien får mer hjelp, Amita får blant annet fy-
sioterapi og hun kan være mer utendørs enn før. 
Selv om de fortsatt er bekymret for fremtiden, 
vet de at de er en del av en større utvikling for 
mennesker med funksjonsnedsettelser i Nepal. 

At alle er like mye verdt er en tanke som har stått 
sterkt i Normisjon siden starten. Vi har arbeidet 
blant marginaliserte folkegrupper i over 150 år, 
men vi kjemper også for enkeltmennesker. Slike 
som Amita.
Verset i første Mosebok 1:26 banker i hjertet mitt 
når vi reiser oss og sier farvel til Amita. «Skapt i 
Guds bilde». Det er en sannhet som ikke alle tror 
om seg selv. Og det er vår oppgave å formidle 
det videre. I august har vi tildelt månedens bøn-
nekampanje til nettopp disse menneskene. Hå-
per du vil bli med! 
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Andakten av  Anne Lise Dahle, fritidsforkynner, bosatt på Kjærre i Onsøy

Abraham og troen

I sommer brukte jeg litt tid på å lese historiene 
om Abraham slik vi finner dem i 1. Mosebok.
Det er kjente tekster, men de gir meg fortsatt 
mye å tenke på og mye å reflektere over.

Abraham vokste opp i Ur i Kaldea, blant et folk 
og i en slekt som var svært religiøs. Men de dyr-
ket mange guder som de ofret til, som de prøv-
de å holde seg til venns med, og som de for all 
del ikke måtte skuffe - slik at gudene straffet 
dem med ulykker og nød. Det viktigste innhol-
det i deres religion var å bringe et godt offer, i 
rett tid, til riktig gud. 

I denne kulturen begynner Abraham sin tros-
reise: han får et kall fra en gud han ikke kjenner. 
Han begynner å be til denne Gud, han lytter til 
Gud. Og etter hvert tror og forstår han at dette er 
den Høyeste Gud, den eneste Gud, den allmekti-
ge Gud, himmelens og jordens Skaper.

Abrahams trosreise er ikke enkel. Historiene for-
teller om kamper i eget sinn og mot ytre fiender. 
Men kallets ordlyd og innhold har han hele ti-
den klart for seg. Både fordi han husker det så 
godt, men også fordi Gud flere ganger viser seg 
for ham og gjentar både kallet og løftet: «Jeg vil 
gjøre deg til et stort folk .…..du skal bli til vel-
signelse ………. I deg skal alle slekter på jorden 

velsignes.»

Dette løftet viste seg å være sant, 
sier Bibelen! Gud holdt fast både 
ved kallet og løftene i de slektene som fulgte et-
ter Abraham. Slekten ble stor, mange ble til vel-
signelse, og så kom Jesus! 
Jesus åpnet opp velsignelsens kilder for alle jor-
dens slekter, for alle dem som vender seg til ham 
i tro. Vår tro handler ikke om riktig offer, til rett 
tid, til en gud vi kan blidgjøre.
Det offeret som måtte til i vår Guds verden, var 
det Gud selv som sørget for, da han ga sin sønn 
som soning for alle våre synder.  For en frikjen-
nelse!  For en velsignelse! For en rikdom! 

Paulus skriver i Ef 1,3: “Lovet være Gud, vår Herre 
Jesu, Kristi Far, han som har velsignet oss med all 
Åndens velsignelse i himmelen.”

Å være på trosreise, er å åpne seg for det Gud har 
å gi, for det Gud vil med oss, og for lovprisning 
av denne Gud som velsigner. Å være på trosrei-
se, er å møte andre som gjør godt mot oss, og å 
møte noen som vi kan gjøre godt mot - nettopp 
fordi vi er så velsignet.

Må Gud velsigne deg! Og må du bli til velsignel-
se!
 

Nytt opplegg for 
regionårsmøtet 2023

Oppslutningen om årsmøtet i regio-
nen har dessverre gjennom mange år 
vært synkende. Regionstyret har ved-
tatt å legge årsmøtet neste år til en 
hverdagskveld. Vi starter med middag, 
fortsetter med forhandlingsmøte og 
avslutter med et inspirerende kvelds-
møte. Årsmøtet blir på Bjørnstad 
bedehus 30. mars. Noter dagen!

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

https://acta.no/ostfold/

https://www.facebook.com/NormisjonRe-
gionOstfold/

https://www.facebook.com/ActaOstfold/

Følg oss på facebook!
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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, (permisjon)
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 
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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 felless-
kap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.


