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«Da sa han til disiplene sine: Høs-
ten er stor, men arbeiderne få. Be 
derfor høstens herre at han vil 

drive arbeidere ut til sin høst!» Matt. 9, 37-38.

Det slår meg, når jeg tenker på det: vi er jo 
ikke få arbeidere! Vi har hittil i år gjennomført 
mange leirer og 70-80 personer er engasjert 
som ledere på disse arrangementene. I til-
legg kommer frivillige til praktiske oppgaver 
på leirstedene våre. Vi hadde akkurat en tak-
ke-fest for frivillige på Sauevika, hvor vi samlet 
ca 30 personer til en hyggelig kveld. Det kun-
ne kanskje vært 30 til. Det er mange tallerke-
ner, glass og kniver og gafler som skal håndte-
res i løpet av en sesong. Og ikke minst mange 
turer med båt.
Og tar vi med alle som er engasjert på Sjøglimt 
og i våre lokallag, ca 100 i tallet, så er det vel-
dig mange som bruker av sin tid for å gi «Jesus 
Kristus til nye generasjoner og folkeslag».
Allikevel er Jesu ord sanne. Høsten er virkelig 
stor, nye generasjoner må vinnes for Jesus, og 
vi må be Gud om å kalle på nye og flere arbei-
dere. Da kan vi nå enda flere!

25 av våre lokallag har sang som hovedakti-
vitet, og disse er viet litt ekstra oppmerksom-
het i dette bladet. Korene våre er arenaer for 
vennskap, mestringsfølelse og smittende for-
kynnelse av evangeliet. Her vil også mange 
kunne få utfordringer med forskjellige leder-
oppgaver. Mange av oss har gode opplevelser 
fra korvirksomheten, og for meg selv er korin-
teressen fortsatt stor. 

Vi er nå på vei inn i adventstiden og det for-
beredes til julekonserter og syng julen inn 
arrangementer i hele Østfold. Vi må be om at 
vi er godt forberedt for det virkelige julebud-
skapet, som vi synger i en julesang: «Fra kryb-
ben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du 
veien til himlen for meg!»
Velsignet adventstid og julehøytiden som 
kommer.

Sverre Fjeldberg, regionleder

Høsten er stor

Helgen 21. – 23. oktober ble den interna-
sjonale Soul Children festivalen arrangert i 
Oslo. 
Fra Østfold deltok seks kor: Bjørnstad Soul 
Children, Skjeberg ungdomskor, Hobøl Soul 
Children, Skiptvet Soul Children, Svinndal 
Soul Kids og Fredrikstad Soul Children.

Fullstappet program
Store deler av festivalen foregikk i Oslo Spek-
trum. Det var et fullspekket program med mas-
se program. Det var deltakere i fra hele Norge, i 
tillegg til Sverige, Danmark, England, Skottland. 
og Ecuador, totalt over 1500 deltagere.  Etter 
fire år siden sist festival var det mange nye del-
takere som aldri hadde vært med på dette før.  
Temaet for årets festival var "We are the family". 
Bakgrunnen er hentet fra Bibelen, hvor apos-
telen Paulus omtaler de troende som søsken. 
Det som stod på programmet, var blant annet 
felleskor, lovsangsfest, morgensamlinger, talks-
how, gudstjeneste, friluftskonsert, seminarer og 
gospel kor for ledere og foreldre/foresatte. 

Hvordan var opplegget? 
Opplegget var variert og gøy for både kormed-
lemmer, ledere og foreldre. Når kormedlemme-
ne hadde Mass Choir øvelse, det vil si korøvelse 
med alle korene, hadde ledere og foreldre en 
egen samling der blant annet Tim Uffindell 
lærte bort oppvarmningsteknikker. I tillegg 
fortalte han om hvordan være en god dirigent 
for barna. Mass Choir – øvelsene var veldig 
effektive, slik at man fikk gjennomgått mange 
sanger på kort tid. I løpet av helga var det tre 

Soul Children festivalen 
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Soul Children festivalen 

Mass Choir øvelser, der de øvde på sangene de skulle synge på den store Soul children konserten i 
Oslo Spektrum søndag kveld. 

Hva var det gøyeste? 
- Det gøyeste må være paraden opp til universitetsplassen og friluftskonserten, siden det var så 
god stemning. Saturday Night Live var også kjempegøy, sier Pauline Ravneng (22). 
På vei opp til Universitetsplassen var det allsang i paraden. Det var parade så langt øyet kunne se 
oppover gågata. Det var tilskuere som sto og filmet paraden og det var skikkelig god stemning. 

Lærte dere nye sanger?
- Nylig slapp Oslo Soul Children et nytt album kalt «Livsgelde 5». Flere av disse sangene ble lært 
bort, blant annet sangene «Vi gir deg vår ære» og «Trygg hos deg». I tillegg lærte vi sangen «Uni-
que» som er en del av Soul Stories, som er albumet til Oslo Soul Teens som nylig ble utgitt, frem-
holder Pauline. 

Hva sitter dere igjen 
med?
- Etter denne 
festivalhelga med 
minimalt med 
søvn, opp tidlig og 
sene kvelder, samt 
fullspekket pro-
gram, sitter vi igjen 
med en opplevelse 
av å komme enda 
nærmere Gud. Det 
er så fint hvordan vi 
kan komme nær-
mere Ham gjennom 

forts.Korene Fredrikstad og Bjørnstad Soul Children på scenen under festivalen.
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sanger, taler og fellesskapet.
 
Dessuten: Det var svært mange nye deltakere som synes det var spennende å få et inntrykk av 
hvor stor Soul Children – familien er. Vi er en stor familie med et felles budskap; vi ønsker å bli bed-
re kjent med Gud og spre Hans ord, sier Pauline. 

Hun tilføyer: - Alt i alt var festivalen en veldig fin opplevelse for både barn og voksne. Vi kommer til 
å ta med oss alle de gode minnene fra Mass choir, paraden, utekonserten, soul church konserten 
og alt annet, og storgleder oss til neste gang vi samles. 

Hva var favorittsangen dere lærte?
- Favorittsangen vi lærte er «Titans» av Vilde, som er tidligere Soul Children deltaker og har vært 
med på norske MGP tidligere i år. I tillegg var alle de andre nye sangene favoritter som vi kommer 
til å ta med oss egne kor.  Hva var favorittopplevelsen? 
Pauline svarer: - Favorittopplevelsen var definitivt Soul Church konserten. Salen var fullstappet av 
familie og venner som klappet og sang med til sangene. Det var utrolig gøy! 

Vi takker vi for en fantastisk festival som både barn, unge og voksne gledet seg stort over. Minnene 
lagres i hjertet og vi gleder oss allerede masse til neste gang! 
Vi takker også for at der to eller flere er samlet i Guds navn, er Han midt iblant oss. Så dette har 
vært en festival med stor følelse av nærhet, fellesskap med hverandre og Gud, og grobunn for nye 
vennskap og inspirasjon! 

Ingrid-Kristine Holt Brandt, tekst

Om Soul Children
Korbevegelsen som startet med ett kor, har vokst seg stor og har i dag over 300 lokale kor i hele 
verden. 150 av disse korene er spredt utover Norge. Arbeidet vokser stadig utover Norges gren-
ser. I Ecuador er det i dag over 15 kor. Bevegelsen har vært med å skape et trygt samlingspunkt 
for flere tusen barn og ungdommer. Soul Children treffer ungdommene med deres eget uttrykk 
og med tydelig Jesus-fokus. Dette gjør at mange får sitt første møte med kristen tro gjennom 
dette arbeidet.

Kristian Øgaard, daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon

GuttogJente.no er et nettsted for ungdom om kropp, sex, 
forhold og identitet basert på klassisk kristen seksualetikk og 
Bibelens veiledning. 

Nettstedet eies av Familie & Medier og 14 andre kristne 
organisasjoner/kirker.

Vær med og reklamer for dette viktige nettstedet!

Nettsted om kropp 
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Lista er utarbeidet av Dagfinn Ravneng. Endringer/tilføyelser 
etc. meldes ham i tlf. 911 22 615 eller e-post: dagravn(at)on-
line.no

Asbjørn, Steinar og Bodil; Asbjørn Degnes, 
Steinar Finnestad, e-post: asbjorn@degnes.no
lit-stor@online.no, tlf.: 913 08 008, 908 93 617
Betel-teamet; Ole A. Torp, e-post: olearn-t@
online.no, tlf.: 908 31 434
Betlehem Gospelkor; Janniche Henriksen, 
e-post: janniche.henriksen@gmail.com, tlf.: 924 
41 728
Betlehem Musikkforening; Svein Karlsen, 
e-post: svanneka@hotmail.com, tlf.: 486 82 072
Bjørnstad Barnegospel; Kari Anne Pinås, 
e-post: karianne.pinas@yahoo.no, tlf.: 913 12 
572
Caritas; Marith Olaussen, e-post: maritholaus-
sen@gmail.com, tlf.: 936 34 552
Ekko’s Sanggruppe; Iren Kinn, e-post: irenk-
inn@gmail.com, tlf.: 995 47 546
Exalto, Mysen; Hans-Kåre Fosser, e-post: 
hanskarefosser@gmail.com, tlf.: 415 29 933
Glenne Musikklag; Randi Larsen, e-post: randi.
helene.larsen@gmail.com, tlf.: 905 39 207
Hege og Arild; Arild Ravneng, e-post: a-rav-
nen@online.no, tlf.: 901 35 600
Hyttemusikken; Oddvar Kopperud, e-post: 
oddvarkopperud@live.no, tlf.: 900 77 471
Ingedal, Ullerøy og Skjeberg kirkes barne-
kor; Britt Sørli, e-post: brittm.sorli@gmail.com, 
tlf.: 990 48 478
Jan Ingar Båtvik og Gunnar Moslått; Jan Ingar 
Båtvik, e-post: ingar.batvik@hiof.no, tlf.: 480 57 
525
Karsten Rasmussen, e-post: karstens0047@
gmail.com, tlf.: 920 12 649
Kirketundamene; Grete Størløs, e-post: aka-
stoe@online.no, tlf.: 482 61 991
Kor 15, Mysen; Ragnar Duserud, e-post: ragnar.
duserud@gmail.com, tlf.: 916 18 494
Kor-x, Askim; Einar Fossland, einar.fossland@
hotmail.no, tlf.: 913 96 476

Kornsjøteamet; Heidi Thorbjørnsen, e-post: 
heithorb@online.no, tlf.: 918 54 057
Lande Musikkforening; Gerd Hellbru, tlf.: 915 
16 263
Leviticus; Arild Ravneng, e-post: a-ravnen@
online.no, tlf.: 901 35 600
Marker Kirkekor; Finn Wahl, e-post: fiwa@
halden.net, tlf.: 452 95 440
Pella Musikkforening; Per Lindhaugen, e-post: 
l.pllind@gmail.com, tlf.: 416 78 504
Per Lindhaugen og Ronald Haugen; Per 
Lindhaugen, e-post: l.pllind@gmail.com, tlf.: 416 
78 504
Skjeberg Kirkekor; Britt Sørli, e-post: brittm.
sorli@gmail.com, tlf.: 990 48 478
Skjeberg Mannsmusikk; Stein Holt, e-post: 
steingholt@gmail.com, tlf.: 951 79 918
Gruppe fra Skjeberg Mannsmusikk; Harald 
Bøe, e-post: harabo30@gmail.com, tlf.: 908 56 
613
Skjeberg Ungdomskor; Britt Sørli, e-post: 
brittm.sorli@gmail.com, tlf.: 990 48 478
Svein og Knut; Svein Karlsen, e-post: svanne-
ka@hotmail.com, tlf.: 486 82 072
Sverre Aarmo og Morten Bull; Sverre Aarmo, 
e-post: ssaarmo@broadpark.no, tlf.: 917 04 668
Svinndal Musikkforening; Harry Spernes, tlf.: 
909 82 536
Team Lise&Reino; Reino Andersen, e-post: rei-
noand@gmail.com, tlf.: 907 79 394, 906 09 368
Tonefall; Åshild Moen-Arnesen, tlf.: 408 80 948
Torgeir Flateby, e-post: flateby@kff.no, tlf.: 913 
91 248
Tormod og Dagfinn; Dagfinn Ravneng, e-post: 
dagravn@online.no, tlf.: 911 22 615
Totakt og sang; Øyvind Rostad, e-post: oyv-
ros@aremark.kommune.no, tlf.: 977 35 624
Vi 3; Jan Pihlstrøm, e-post: jan.pihlstrom@
gmail.com, tlf.: 905 86 907

Liste pr. 20.10.22 over sangkrefter i 
Østfold som kan spørres til møter og 
samlinger.
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Tett på den nye forsamlingsarbeideren
Av Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Ole-Kristian Delviken (49) startet 1. september som forsamlings-
arbeider i Bjørnstad forsamling. 
– Jeg har i alle år likt å jobbe med mennesker, sier den nyan-
satte.
Han har tidligere vært ansatt i Normisjon region Østfold, men 
det er 15 år siden han sluttet. Senere har han drevet firma med 
vaktmestertjenester, siden 2005 arbeidet han med vedlikehold 

og internkontroll. 

Modningsprosess
Fra 2018 til han begynte i sin nye stilling på Bjørnstad, 
har han vært driftsleder for Dahle eiendom.
- Det har vært en 15 års modningsprosess, men nå 
kjente jeg at jeg var klar for en ny oppgave i misjons-
arbeidet, smiler Ole-Kristian.
Da stillingen på Bjørnstad er 80 prosent, har han 
fortsatt et lite firma ved siden av, hvor han vil utføre 
praktisk arbeid. 

- Hva består oppgaven i som forsamlingsarbei-
der?
- Jeg skal være koordinator for virksomheten på 
Bjørnstad. Blant annet har jeg ansvar for skoleka-
féen som er ukentlig, og deltar mye i barne- og 

ungdomsarbeidet. Min oppgave er å jobbe i bak-kant og få folk til å trives i tjenesten. Det er så av-
gjørende for veksten i arbeidet, svarer han.
Ole-Kristian understreker også avhengigheten de er av hverandre. - Vi må stå skulder til skulder i 
tjenesten og oppgavene.

Personfokusert
Han legger til: - Det er spennende med så mange engasjerte på Bjørnstad. Min tjeneste er mer per-
sonfokusert enn aktivitetsorientert. En kan ikke jobbe med noe som er bedre enn mennesker.
- Jesus hadde fokus på enkeltmennesket og er hovedpersonen i min tjeneste. Han viste og viser 
oss hvordan vi skal forholde oss til menneskene rundt oss. Se for eksempel på brødunderet. Midt 
i menneskenes bekymringer, ut av det vi mennesker ser på som lite og håpløst, skapte han nok til 
alle, ja i overflod. 
Ole-Kristian forteller at han også er glad i å formidle, noe han får rik anledning til i det mangfoldige 
arbeidet som drives på Bjørnstad, i forsamlingen som tilhører Normisjon og NLM.

Kråkerøy
Han har hjemmekontor, der han og familien bor på Kråkerøy. Ole-Kristian er gift med Kirsti og 
sammen har de barna: Oskar (17), Kristine (16) og Ola (12). – Vi er stolte av barna, og blir samtidig 
utfordret hver dag, ler han.
Alle barna er veldig engasjert, sønnene i fotball og datteren i håndball. Yngste er også glad i tur og 
fiske. 
- Mye av fritiden går til å følge opp barna og deres interesser. Jeg ser mitt kall å være et menneske 
blant mennesker, fremholder han. 
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Familien har båt og liker å være på sjøen. Tidli-
gere var han eier av en veteranbil.

Frikirken
Ole-Kristian er medlem og aktiv i Fredrikstad 
Frikirke, hvor han har vært med i mange år og 
blant annet vært forsanger.
- Hva er dine sterke sider? - Det er vanskelig å 
svare på. Men jeg tror jeg er glad i mennesker, 
kan kommunisere med dem, uavhengig av al-
der. 
- Hva med svakheter? - Det kan hende jeg kan 
gå litt fort fram, svarer Ole-Kristian Delviken.

Helga 21.-23. oktober gikk Veritaskon-
feransen 2022 av stabelen på Bibelsko-
len i Grimstad, og undertegnede var så  
heldig å få være deltaker. I 1 Pet 3,15 
står det: «Vær alltid klare til forsvar når 
noen krever til regnskap for det håp 
dere eier.» På Veritaskonferansen tar 
man dette på alvor, og ønsker å utruste 
kristne til å forsvare troen i møte med 
innvendinger. Dette skjer gjennom et 
mangfold av seminarer, forkynnelse, 
bønn og lovsang, nettverksbygging og 
fellesskap. Mer enn noen gang trengs 
det at vi blir inspirert – og inspirerer 
hverandre – til større frimodighet i tro-
en på Jesus!

Årets konferanse hadde spesielt fokus på hvor viktig troen på Bibelens Gud har vært – og er – for 
samfunnet, for tanken om menneskeverd, som grunnlag for vitenskap og moral, og ikke minst 
som en fast grunn å bygge livet på, for hverdagen og evigheten. Hovedtaler på møtene var Stefan 
Gustavsson, men det var også en rekke andre spennende talere og seminarholdere –  norske og 
utenlandske, prester, pastorer, forskere, filosofer og lærere med mer. Du kan lese mer på www.veri-
taskonferansen.no.

Dette var første gang jeg deltok på Veritaskonferansen, og det ga skikkelig mersmak! Neste års kon-
feranse har temaet «Fornuft og fantasi – arven etter C.S. Lewis» og arrangeres 20.-22. oktober 2023. 
Tenk om vi ble en gjeng fra Normisjon Østfold som dro nedover til det. Hvor kult hadde ikke det 
vært?!

Martin Lund

Vær alltid klar til forsvar!
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ØKONOMI
Resultatet for septem-
ber viser et driftsun-
derskudd på kr 1,4 mil-
lioner, og som tidligere nevnt i denne spalten, 
går det mot et totalunderskudd for regionen på 
mellom kroner 1,2 og 1,4 millioner. I forrige num-
mer av bladet viste vi til en gavereduksjon på kr 
379.000 sammenlignet med 2019. Vi kommer nok 
heller ikke helt opp til det antall gjestedøgn på 
leirstedene som vi hadde før pandemien. Vi mer-
ker godt at energikostnadene har økt betraktelig, 
og ikke bare strøm, men prisen på fyringsolje er 
nesten doblet siden 2021. Hvis vi ser på matva-
rekostnadene, har endringen i prisindeksen for 
de siste 12 måneder vært på 12 %. Det blir derfor 
viktig at utleieprisene for 2023 treffer godt, både i 
forhold til økt kostnadsnivå, men også i forhold til 
utleiemarkedet forøvrig. 

Som vanlig blir de siste tre månedene avgjørende 
for årets resultat, og vi må appellere til ekstra god 
giverglede på slutten av året. Ifølge budsjettet 
forventes ca 35 % av gaveinntektene i perioden 
oktober til desember, og ønsket må være å øke 
dette ytterligere. Så oppfordringen må være å gi 
en skikkelig julegave til regionens arbeid. Hjerte-
lig takk til alle som husker på økonomien i bønn 
og givertjeneste.

VENTE

 • et forunderlig ord
skrevet på en lapp på mitt bord.
Vente – negativt og positivt – så rart
at dette ble meg åpenbart.
Gjennom livet er det venting på forskjellige 
måter 
det er som vi er i ulike båter.
Når et barn blir født er det glede 
ventetiden er med ett ikke til stede.
Så venter vi på den første tann, de første skritt 
og at den lille smiler blidt.
Forunderlig å følge med 
på dette positive som finner sted.
Venter på skolegang 
og aktiviteter av ulik rang.

Vente – ja, du står i kø 
iblant kan du bli helt sprø.
Hele livet er det noe vi venter på 
men det har vel alle forstått nå.
Noen venter på en undersøkelse – og det har 
tid, 
da er det ikke alltid lett å være blid.
Så blir det på nytt å vente på svar 
du verden så lang tid dette tar.
Negativt fortegn er dette må jeg si, 
men godt å dele med noen som av sin tid vil 
gi.
Vi kan jo dele på bekymringer 
mens vi venter på svar 
det letter litt om venner med oppmuntring er 
snar.

Når Jesus bli satt på vent 
da kan det hende at det ikke blir som du har 
ment.
Jesus kaller, men kan gå deg forbi 
og tenk om Han ingen flere anledninger vil gi.
Er svaret vent det rette her 
når Han som kaller deg – har deg kjær.
Venting – positivt og negativt – ja vel, 
vi møter de begge før vår siste kveld.

Marit Westberg, 
aktiv i Normisjon på Kirkøy

Sjøglimt 70 år

Sjøglimt ble innviet 5. juli 1953. 70 årsjubileet 
blir markert søndag 14. mai. Mer info kommer!
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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@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

Nytt opplegg for 
regionårsmøtet 2023

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

JulehilsenJulehilsen
Vi ønsker alle våre lesere en velsig-Vi ønsker alle våre lesere en velsig-
net julehøytid og et godt nytt år.net julehøytid og et godt nytt år.

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

Reisebrev fra linjen «Middelha-
vet» på Haugetun folkehøyskole

Skolåret 2022-2023 började med 29 elever i klas-
sen! Det är det största antalet sedan linjen startades i 2009.

Linjen som belyser middelhavskultu-
rerna med särskilt fokus på Hellas, Italia 
och Spania ger eleverna innsikt i histo-
ria, geografi, religion, filosofi, kultur och 
nutidsorientering. Det ingår resor till de 
tre länderna, en i september, en i febru-
ari och en i april. 

Linjen har alltid varit populär, men det 
sista året har vi upplevt ett enormt in-
tresse för Middelhavet. Det kan vara 
resultatet av 2 år med reserestriktioner 

och en längtan av att resa och lära sig om andra land och kulturer. 

Vi började skolåret med en orientering i Spanien och en introduktionskurs i spanska. I september 
reste vi till Malaga i södra Spanien där eleverna studerade spanska på en språkskola samt fick några 
dagar extra fyllda med utflykter och kulturella upplevelser. 

Utflykterna till Nerja och Frigiliana samt till Cordoba och Gibraltar kommer att vara oförglömliga för 
eleverna. De besökte den lilla San Antonio kyrka i den andalusiska byen Frigiliana samt den enorma 
katedralen i Cordoba. I Malagas centrum fick eleverna möjlighet att uppleva den vackra katedralen 
och få en stund av stillhet och bön. 

Vidare fick Middelhavseleverna en matlagningslektion av hotellets spanska kock. De hjälpte till att 
förbereda ingredienserna och laga en äkta spansk paella. Det blev en succe som alla tyckte om. På 
kvällen var eleverna med på en flamenco show i Malaga historiska centrum. Det spred glädje och 
skapade starka intryck hos eleverna. 

När det var dags att resa hem till Norge så var eleverna rika på lärdom och positiva upplevelser.

Athanassios Lazarides (Sakis)
Lärare på Middelhavet
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Nytt fra Seniorutvalget
18. oktober var 30 personer samlet til takkefest 
på Sauevika, med god mat og hyggelig felles-
skap.
«Nortråkk» er i siget, antallet som er med og 
går, øker. På turen fra Roald Amundsens minne 
24. oktober. hvor vi gikk en liten del av Glom-
mastien, var vi 13 deltagere. Fint at vi fant en 
Gapahuk hvor vi kunne spise matpakke i lett 
regnvær.
Nest «tråkk» er en Adventssamling på Isesjø-
bråten 28. november. Vi er ikke i mål med plan-
leggingen av denne samlingen, men det blir en 
forholdsvis kort tur før vi samles til hyggelig fel-
lesskap ute eller inne.
For å få oppdatert info: Gå inn på facebook og bli 

medlem i gruppen «Nortråkk».
Du kan også sende sms til Dagfinn på 911 22 615 for å få samme info på en sms.
Avslutningsvis minner vi om at det trengs villige hender til dugnader på våre leirsteder, Sjøglimt 
og Sauevika. Det er oppgaver for de aller fleste. På Sjøglimt jobbes det med oppgradering inne. På 
Sauevika er det stille på vinteren, men snart er det ny leirsesong.

Fra en tidligere tur med «Nortråkk». Foto: Boe Johannes 
Hermansen

Takk til Trømborg Misjonsforening
Trømborg Misjonsforening har lagt ned 
sin virksomhet etter hele 135 års trofast 
tjeneste. Sykdom og høy alder (gjennom-
snitt 84 år) er årsaken til nedleggelsen, 
hvor det bare var fire medlemmer igjen. 
Det siste møte ble holdt 12. oktober på 
Trøgstadheimen, hvor ett av medlemme-
ne bor. Samlingen var fylt av vemod, men 
også med takk. Boe Johannes Hermansen 
deltok fra Normisjon region Østfold. Han 
talte over skriftordet: Alt har sin tid.

Foreningen har vært en svært driftig 
forening, med stor betydning for med-
lemmene, lokalsamfunnet og misjonsar-
beidet til jordens ende. Foreningen star-
tet som Trømborg eldre kvinneforening i 

1887. Trømborg østre kvinneforening ble stiftet fem år senere. De to ble i 2003 slått sammen til 
Trømborg misjonsforening. 
Følgende misjonærer i Santalmisjon har hatt tilknytning til foreningene: Kristian og Lolly Trømborg 
(misjonærer fem perioder i India, fra 11. januar 1919), Randi Kopperud (misjonær i India, Bangladesh 
og Bhutan i til sammen 29 år, fra 1966) og Annvor Aasgaard Glomsrud (tre år som lærer i Nepal). 
Hjertelig takk for stor trofasthet og giverglede som alltid har preget foreningen. Protokollene fra 
foreningen er nå oppbevart i regionens historiske arkiv. 

Av Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Fra det siste møtet i Trømborg misjonsforening, fra venstre: Elisabeth 
Løe (sekretær), Gerd Filtvedt, Tove Kopperud (leder), Randi Kopperud 
(gjest) og Karen Løkke.
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Internasjonal misjon

En 11-årings stemme
Oppdaget at hun ikke var alene
Brukte stemmen sin for første gang
I et innslag fra det kristne tv-selskapet SAT-7 står 
det fram ei jente fra Libanon. Hun sier fast og be-
stemt: «Jeg heter Leen Abou Jaoude. Jeg er 11 år, 
og dette er min stemme.» 

Tekst: Kjell Arne Norum – Foto: SAT-7/Illustrasjon/
Skjermdump

Leen forteller at hun gjennom sine første åtte år 
ikke hevet stemmen sin. Hun var redd for hvor-
dan andre ville se på henne dersom hun fortalte 
om det som var vanskelig. Men så skjedde det 
noe den gangen for rundt tre år siden: Hun vå-
get å melde seg til programmet «Du er ikke ale-
ne» som tv-selskapet SAT-7 sender på den ara-
biske kanalen. 

I programmet fortalte hun om det som var hennes store utfordring. På direkten i programmet ser vi 
henne, denne modige jenta, som sitter og storgråter mens hun forteller at hun ikke klarer å lese og 

skrive. Hun har dysleksi og pleier å komme gråtende hjem fra 
skolen. Hun har bare moren å snakke med. «Jeg hater skolen! 
Jeg hater den fra bunnen av mitt hjerte!» sier hun. 

Så skjer det noe som skal forandre hele hennes liv. 

En uventet hendelse
En ung mann kommer inn i studio. Han forteller at han også har 
dysleksi. Nå er han snart ferdig med utdannelsen til tannlege. 
Leen lyser forbløffet opp. Hun spør forsiktig: «Virkelig?». 

Denne dagen skjønner Leen at hun ikke er alene. Hun skjønner 
at det er en stemme som roper sammen med henne, og som 
gjør at hennes stemme kan høres sammen med andres. Det er 
stemmen til SAT-7.

«Du er ikke alene»
Og nå sier Leen, som i dag er blitt 11 år gammel, at hun tror på 
det moren sa om at Jesus hører våre bønner og hjelper oss. Han 
hjelper oss gjennom andre mennesker. Hun avslutter slik: «Og 
jeg sier til enhver av dere gjennom Ham: Ikke vær redd! Du er 
ikke alene.»

Da Leen Abou Jaoude for første gang bruk-
te stemmen sin gråt hun og fortalte at hun 
ikke likte skolen på grunn av lesevansker. 
Da fikk hun oppdage at hun ikke var alene.  
Nå er Leen Abou Jaoude 11 år gammel og 
forteller til andre i sin region at de ikke er 
alene.
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Kalender
I månedene fremover selger Normisjon en kalender med fuglebilder og bibelvers til inntekt for 
nettopp tv-selskapet SAT-7. Inspirasjonen kommer fra Ann Kristin Ruud, giverpleiekonsulent på 
hovedkontoret i Normisjon, som har tatt bilder på turer i skog og mark. 

Den kan du kjøpe her:  Kalender i Normisjon: https://www.normisjon.no/kjop-kalender-i-gave/

Det kristne tv-selskapet SAT-7 
dekker hele MidtØsten og 
Nord-Afrika med sine sen-
dinger. Her bor det mer enn 
500 millioner mennesker. 
Normisjon er støttepartner 
til dette tv-selskapet. SAT-7 
sender hele døgnet på fire 
kanaler. En av dem sender 
på farsi (persisk). Den når 
inn til Afghanistan, der de 
mener at de kristne nå le-
ver farligere enn i noe annet 
land.

Se hele Leen sin historie på 
SAT-7 Canada sin YouTu-
be-kanal eller ved å skanne 
QR-koden:

Historie fra SAT-7 
Prosjekt: https://www.normisjon.no/prosjekt/sat-7-og-normisjon/

YouTube-video med historien til Leen finnes her: https://www.youtu-
be.com/watch?v=pTmF2Vhods4
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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!

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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Redaktør: Boe Johannes Hermansen
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Andakt: Herren er min hyrde
Av regionarbeider Martin Lund, Sarpsborg

«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. ... Om 
jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter 
jeg ikke noe ondt. For du er med meg.» Sal 23,1+4

Frykten tar av og til tak i oss. Noen opplever det 
midt på lyse dagen, helt uventet, andre får det 
på kvelden eller natta og får vanskelig med å 
sove. Vi har alle erfaringer med frykt i større el-
ler mindre grad, og det sitter gjerne dypere i oss 
enn vi skjønner eller vil innrømme.

Vi frykter ofte det ukjente. Hvordan vil fremtiden 
bli, for oss og våre nærmeste? Blir det vanskeli-
gere å være kristen i årene fremover? Hva med 
verdenssituasjonen, der vi stadig oftere hører 
og leser om krig og konflikter? Det er mange 
ting som forandrer seg fort i vår tid, og som kan 
gi grobunn for frykten.

Kan vi gjenoppdage Salme 23, som har så mye 
å si både om frykt og trygghet? For det første 
er Herren vår hyrde. Det er ikke sauens ansvar å 
sørge for det den trenger og skape trygghet, det 
er hyrdens. Sauen har bare øye for de grønne 
engene og å finne hvile ved stille vann. Den har 
ingen bekymringer utover dette. Hyrden selv er 
overgitt til sauenes ve og vel, like til døden.
Dernest slipper vi å gå alene inn i det ukjente og 

skremmende. Her kan i alle fall 
jeg kjenne meg igjen – i denne 
frykten for å være overlatt til meg selv i en situa-
sjon der jeg ikke klart ser veien videre. Glem ikke 
Guds nærvær! «For du er med meg, din kjepp og 
din stav, de trøster meg.» Selv i livets vanskelig-
ste situasjoner går han med oss.

Så taler Sal 23 også om overflod: «Du dekker 
bord for meg...» Det er ikke avhengig av vår livs-
situasjon der og da, eller det som virker naturlig. 
Han gir oss overflod midt i vår svakhet og dekker 
bord for oss like foran våre fiender.

Nå skal vi snart feire jul. Igjen skal vi høre om 
engelen som kom til gjeterne med budskapet: 
«Frykt ikke!» En stor glede er kommet til jorden. 
Frelseren har tatt bolig blant oss – Den gode hyr-
den som sørger for vår trygghet, ja, som ga sitt 
eget liv for det.

Kanskje du skulle begynne å lese Sal 23 høyt, 
nå i adventstiden? Det er en effektiv fryktdreper 
– og det er god bruk av tiden, å gi rom for å dve-
le ved de sannhetene som Gud gir oss her. 

Velsignet adventstid!
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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: Nanna Reymert Jensen, tlf 94983968 
e-post: nanna.reymert@gmail.com

Regionleder: Sverre Fjeldberg, 
tlf. 951 02 230, e-post: sverre(at)nor-
misjon.no 
(100% stilling)

Regionarbeider: Åsmund Bjørnstad, 
tlf. 900 79 700, e-post: asmund(at)
normisjon.no 
(100% stilling)

Misjonskonsulent: Boe Johannes 
Hermansen, 
tlf. 996 12 822, e-post: boe.johannes.
hermansen(at)normisjon.no 
(40% stilling)

Teamleder Acta: Ingrid Kristine Mel-
vær Vego, (permisjon)
tlf 469 44 092, e-post: ingrid(at)nor-
misjon.no (100% stilling)

Acta-konsulent: Kristian Selbekk 
Lunde, 
tlf. 974 01 443, e-post: kristian.sel-
bekk.lunde(at)normisjon.no 
(100% stilling)

Regionarbeider: Martin Lund, 
tlf. 970 62 446, e-post: martin.
lund(at)normisjon.no 
(60% stilling)

FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 408 17 160,  e-post: post(at)fermate.no

Torhild Nordberg, 
sjelesørger, e-post: torhild(at)ferma-
te.no (stilling på timebasis)

Tore Schwartz Olsen, sjelesørger
Gunnar Øvstegård, åndelig veileder

LEIRSTEDER

Leirstedsansvarlig: Mikael Lind-
strøm, tlf. 995 51 155, e-post: mika-
el(at)normisjon.no (100% stilling)

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 (100% stilling)

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 (100% stilling)

Acta-medarbeider Ingrid-Christine 
Holt Brandt (vikar) , tlf. 95110817 
e-post: ingrid-christine.holt.
brandt(at)normisjon.no
(60% stilling)

Leirmedarbeider Amalie Bøe
e-post: amalieeboe(at)gmail.com
tlf. 96019128
(20% stilling)



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.


