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Johanne Saxegaard under MER-konferansen. 
Merk Actas nye logo.
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Nytt mot!

Sammen med mellom 350 og 
400 ansatte og frivillige i Normisjon, fikk vi 
oppleve en helg i Stavanger som ga inspira-
sjon, oppbyggelse, utfordringer og nytt mot. 
Fortellinger fra Normisjons mangfoldige ar-
beid, solid og levende forkynnelse og fan-
tastisk lovsang gjorde noe med oss som del-
tagere. Følelsen av å være med i noe stort og 
viktig, og stolthet over hva Normisjons arbeid 
betyr for mennesker, sitter igjen etter konfe-
ransen. Jeg skulle ønske at flere fra Østfold 
kunne vært med på konferansen og tatt med 
seg inspirasjonen tilbake. 

Vi ble også minnet på alt Gud har gjort, og hva 
han kan, levende lagt fram av hovedtaleren 
Trevor Downham fra Sør-Afrika. Trevor er en 
av pastorene i Norwegian Settlers Church, en 
kirke med mottoet «Love God, Serve people». 
Spørsmålet de stilte seg var: «Vil samfunnet 
rundt oss merke det hvis vi blir borte?». Det-
te var begynnelsen på et enormt diakonalt 
arbeid i et samfunn med umettelig behov for 
hjelp. De gjorde en forskjell for veldig mange 
mennesker i sitt område.

Nytt år betyr årsrapporter, årsregnskap og 
planlegging av et nytt år. Acta-ansatte er godt 
i gang med leirplanlegging og leirstedene 
gjøres klar til en ny sesong. Igjen er vi takk-
nemlige og avhengige av den formidable inn-
satsen som frivillige og ansatte gjør gjennom 
året.

Kyrie Eleison var overskriften i en artikkel i Vårt 
Land og med underteksten «Guds nåde gis i 
rikt monn til alle som ber om den!» Så skal vi 
få lov til å være med å så og vanne i året som 
kommer, og så kan vi hvile i at det er Gud som 
gir vekst.
Titus 2,11: «For Guds nåde er blitt åpenbart til 
frelse for alle mennesker.» - også i 2023!

Sverre Fjeldberg, regionleder

Leder
Nærmere 400 på 
MER-konferanse

En innholdsrik og inspirerende konferanse sam-
let nærmere 400 unge og voksne fra hele Normi-
sjonsfamilien midt i januar. 

På medarbeiderkonferansen i Stavanger - kalt 
MER - var det ni personer fra Østfold. De utgjor-
de fem ansatte og fire frivillige, deriblant Borgny 
og Gunnar Navestad, som er aktive i Normisjons-
foreningen på Mysen. Gunnar er også en trofast 
fritidsforkynner, etter å ha vært ansatt i organisa-
sjonen hele sitt yrkesaktive liv.
– Hvor viktig er det er at vi kommer sammen slik som 
på MER-konferansen?
– Vi tror det er veldig viktig å komme sammen. 
Selv om vi vet at vi er en del av en større sammen-
heng i tjenesten hjemme, så trenger vi likevel en 
erfaring av det å være sammen. Derfor har det 
vært veldig nyttig og fint, forteller ekteparet.
Dagene var tette og intensive. Og temaene man-
ge. Flere av møtene var ekstra lange, hvor den sør-
afrikanske pastoren Trevor Downham talte. 
Det var også tid til å knytte gamle og nye venn-
skapsbånd, rundt måltidene og i pausene med 
mingling og snacks. Fredag kveld var det fest-
kveld med middag og etter kveldsmøtet lørdag 
var det quiz med mange morsomme innslag.
Under konferansen var det lagt opp til tre bolker 
med seminar, hvor deltagerne kunne velge ut fra 
et stort utvalg, tilpasset behov og interesser. 
Ett av temaene som mange hadde sett fram til, var 

Vegard Tennebø viste i sin analyse hva som har ført oss dit vi er 
i dag.
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hovedseminaret: Normisjon i samlivsspørsmål, 
ledet av generalsekretær Kjetil Haga.
Vi tar med noen kloke avsnitt fra artikkelen som 
Rolf Kjøde, tidligere gen. sekr. i Normisjon, skri-
ver i Dagen: «Åpen offentlig klargjøring av hva vi 
forkynner og rettleder ut fra, er nødvendig om vi 
vil demme opp for det massive trykket fra kirke-
lige krefter som tar oppgjør med Guds ord.
Rent visuelt var det sterkt å se generalsekretær 
Kjetil Haga stå under en stor skjerm med sitat fra 
Rom 1 og 1 Kor 6 og klargjøre at dette er basis 
for Normisjons lære. Utydeliggjørende politisk 
språk om ulike «syn» ble unngått. Tvert om viste 
han til at tekstene er klare og ikke til å misforstå. 
Den sannheten står vi ikke fritt til å vende oss fra. 
Vi vil derfor – med kjærlighet og tålmodighet – 
stå midt i den apostoliske rettledningen til hellig 

liv og etterfølgelse, også når det koster i møte 
med den allmenne mening, og når det smerter i 
møte med kristnes kamper med uønsket seksu-
ell tiltrekking.
Organisasjonens leder for arbeidet i Norge, Ve-

gard Tennebø, leverte en skarp og troverdig his-
torisk og ideologisk analyse av hva som har ført 
oss til det enorme skiftet av kulturelle verdier 
der følelser på ganske kort tid har blitt politikk. 
Når tanken om gudsbildet er tapt, må det auto-
nome mennesket skape sin egen identitet, ikke 
minst seksuelt.
Avtroppende leder av Acta, barn og unge i Nor-
misjon, Kristian Øgaard, gikk rett inn i spørsmå-
let om vi like gjerne skal slå følge med de som 
lander i ulike «mellomposisjoner». Han viste 
hvorledes snuoperasjonene til MF-professorene 
Hegertun og Hegstad ikke står seg teologisk.
Ledelsen i Normisjon skal ha takk for at de gjor-
de dette offentlig foran noen hundre av sine 
viktige ledere på ulike plasser i organisasjonen. 
Denne typen lederskap har ringvirkninger.....» 
(Så langt Rolf Kjøde). (Oversatt fra nynorsk til 
bokmål av BJH)

Ett annet hovedseminar var Strategi for Acta, 
som ble ledet av Kristian Øgaard. Her fikk vi en 
god innføring i det brede arbeidet som Acta dri-
ver, som landets største kristne ungdomsorgani-
sasjon.
Under profilforedraget hvor avdelingslederne 
ved hovedkontoret deltok, fikk vi blant annet 
høre generalsekretærens påpekning av behovet 
for sammenknytning mellom skolene og den 
øvrige virksomheten, ønske om et sterkere bånd 
mellom det internasjonale og nasjonale arbei-
det, tettere tilknytning mellom menighetene og 
resten av misjonsarbeidet og et sterkere bånd 
mellom Acta og Normisjon.
Det blir mer MER-konferanse, enten om ett eller 
to år, er det bebudet. Følg med når det gjelder 
informasjon!

Boe Johannes Hermansen, tekst og foto

Tre veteraner i samtale, Ådne Berge (fra venstre), Svein Grane-
rud og Rolf Kjøde.

Tre ansatte fra Østfold, Sverre Fjeldberg (fra venstre), Åsmund 
Bjørnstad og Kristian Selbekk.

Under konferansen holdt Normisjons medarbeiderforening sitt 
årsmøte. Bildet viser dirigentene Boe Johannes Hermansen (til 
venstre) og Jostein Larsen.
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Her følger noen utdrag fra regionstyrets 
årsrapport for 2022. Hele årsrapporten kan 
lastes ned fra regions nettsted eller fås ved 
henvendelse til regionkontoret.

Innledning
Årsrapporten gir et godt bilde av det mangfol-
dige og varierte arbeidet som skjer i vår region. 

Det viktigste misjonsarbeidet i formidlingen av 
evangeliet foregår i våre lokale lag, foreninger 
og på leirstedene. Det er mye engasjement og 
mange arbeidstimer som legges ned i alt dette 
arbeidet, av både frivillige og ansatte.
Vi håper at vi i 2022 nådde fram med evangeliet 
om Jesus Kristus til mennesker i Østfold, både 
til barn, unge og voksne. Normisjon i Østfold 
ønsker å arbeide i troskap mot Guds ord, og ber 
om visdom og kjærlighet for å møte utfordrin-
gene i relasjonen til kirke og samfunn.

2. Regionårsmøtet og regionstyret
Årsmøtet i 2022 ble holdt i Menighetshuset 
Holøsåsen, Rakkestad lørdag 2. april med 49 
stemmeberettigede til stede. 
 
Regionstyret 
Regionstyret har i løpet av 2022 hatt syv styre-
møter og behandlet 65 saker. 
Regionstyret har bestått av:
Styreleder: John Thune, Rakkestad, valgt til 
2023
Astrid Langmoen Olsen, Råde, valgt til 2023
Ruth Marie Vatvedt, Degernes, valgt til 2023
Gerd Ninni Solum, Tomter, valgt til 2024
Torgeir Flateby, Askim, valgt til 2024
Ellen L. Slettevold, Borge, valgt til 2025

David Kroka, Actas representant
Boe Johannes Hermansen, ansattes represen-
tant, Martin Lund, ansattes representant fra 
september

Regionleder Sverre Fjeldberg og regionarbei-
der Åsmund Bjørnstad møter fast i styret uten 
stemmerett

Vararepresentanter til 2023:
1. Frode Bilsbak, Halden (har møtt fast i styret)
2. Ellen Brøttemsmo, Yven
3. Ingar O. Carlsen, Askim

3. Ansatte
Pr. 13.12.22: 13 ansatte inkludert delte stillinger 
og personer på timebasis

4. Virksomheten i regionen
Normisjon region Østfold driver blant annet slik 
virksomhet:
Rådgivningsarbeid overfor regionens 
foreninger og lag, blant annet lederopplæring, 
og vurdering av/svar på spørsmål knyttet til 
bedehus og foreningsvirksomhet. 
Praktisk hjelp til foreningene i form av regn-
skapsføring og hjelp til utarbeidelse av program
Besøk i foreningene med forkynnelse, misjons-
informasjon, oppmuntring og veiledning.
Samarbeide med lokalforeninger om å arrange-
re kveldsbibelskole. 

Regionen eier og driver Haugetun Folkehøysko-
le og leirstedene Sauevika (Hvaler) og Sjøglimt 
(Marker).
Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiled-
ning, er fortsatt en viktig del av vårt diakonale 
arbeid. Her samarbeider vi med Region Øst.
Regionkontoret i St. Mariegt 71 er praktisk plas-
sert på gateplan. Normisjon, Acta og Fermate er 
samlokalisert her, og lokalene benyttes og leies 
av Bethania Normisjon.

5. Frivillige medarbeidere 
Den frivillige tjenesten er en grunnleggende 
side ved vår organisasjon, og vi er takknemlige 
for all den tid, innsats og de krefter som legges 
ned i vår virksomhet fra denne gruppen. 

Vi ser tilbake på 2022
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Alle våre foreninger blir drevet på frivillig basis 
og frivillig hjelp på våre leirsteder gjør at vi 
kan opprettholde det gode tilbudet til barn og 
unge på Sjøglimt og Sauevika. 
I løpet av 2022 har 26 frivillige forkynnere vært 
med på å dekke foreningenes ønsker for talere 
på ca 200 foreningsmøter. Dette er bare de 
møtene som har blitt meldt inn til regionen 
med spørsmål om taler. I tillegg er det mange 
foreninger som tar direkte kontakt med frivillige 
forkynnere. 
Det har blitt gjennomført to samlinger for frivil-
lige forkynnere i løpet av året. 

6. Arbeidsmiljø
Totalt sykefravær for regionens ansatte var i 
2022 på 2,6%. Tilsvarende tall for 2021 var 1,15 
%. 
Styret oppfatter arbeidsmiljøet for regionens 
ansatte som trygt. 

7. Acta - barn og unge i Normisjon

Acta i Østfold består av 45 lokallag fordelt på 17 
kor og 28 klubber/lag. Tre nye lag ble innmeldt 
i 2022. Takk til alle lokale ledere som gir så mye 
av seg selv for å holde dette arbeidet i gang. 
Takk til alle familier som legger til rette slik at 
barn og unge kan delta på samlingene, og takk 
til alle som bærer dette arbeidet fram i bønn. 
I 2022 planla vi 21 leirer og fikk gjennomført 
20 av disse, med totalt 724 deltagere og 161 
ledere. En leir ble med andre ord avlyst på 
tampen av sommeren grunnet for få påmeldte 
deltakere. Dette resulterte i 2137 gjestedøgn på 
leirstedene våre. 

Nytt av året var kor-weekend som ble arrangert 
i forbindelse med Familiefestivalen søndag 8. 
mai på Sjøglimt. Det rapporteres om en inspi-
rerende helg med besøk fra Oslo Soul Children. 
Familiefestivalen fikk med disse et eget festival-

kor som igjen førte til et oppsving med hensyn 
til antall deltakere.

Også dette året ble det arrangert Ledertre-
ningsskole (LTS). Et kull med fire deltakere 
avsluttet kurset på våren, og et nytt kurs med 
11 deltakere startet på høsten.

Actastyret har i 2022 bestått av:
Nanna Reymert Jensen, styreleder
Øydis Bensø, nestleder
Tiril Hvidsten, styremedlem
Magnus Bergerud, styremedlem
Frida Arntsen, styremedlem
David Kroka, styremedlem
Sara Kristine L. Slettevold, styremedlem
Ingrid Kristine Melvær Vego, stab (til august)
Kristian S. Lunde, stab (fra september)

8. Leirstedene
Leirstedene våre er viktige møteplasser for 
barn, unge og voksne i Østfold. Vi er stolte av 
leirstedene, og det legges ned mye verdifull 
innsats både fra ansatte og frivillige medarbei-
dere. Det er god frivillighet på begge leirsteder 
og enkelte personer gjør en formidabel innsats. 
Enkeltpersoner, foreninger og Sauevikaringene 
har vært viktige bidragsytere også i 2022. 
Også dette året har det blitt utført en god del 
vedlikehold og fornyelse på leirstedene. På 
Sjøglimt er arbeidet i den eldste internatdelen 
ferdigstilt med total fornyelse i henhold til 
gjeldende brannforskrifter. I samme bygg har vi 
oppgradert sanitæravdelingen med fire separa-
te rom med toalett, vask og dusj. 
På Sauevika har «grovkjøkkenet» fått nye funk-
sjoner. Den innerste delen av dette bygget er 
omgjort til et stort grupperom. Dette rommet 
har fått en liten kjøkkenkrok og det er lagt til 
et bad der, slik at dette kan være en komplett 
avdeling for en liten gruppe. En stor hendelse 
dette året var nyheten Sauevikafestivalen. Dette 
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er en fornyelse av Sauevika-stevnet og det var 
lagt opp til et rikholdig program. Dette ble en 
flott opplevelse for de som var til stede, organi-
sering av frivillige var upåklagelig, mens antall 
deltakere ble dessverre altfor få. 

9. Fermate 

Året 2022 har vært et tilnærmet normalt år, 
hvor vi har kunnet møte hverandre ansikt til 
ansikt. Men med de erfaringene vi har med di-
gitale samtaler, kan vi fortsatt tilby dette. På den 
måten behøver verken helse eller geografisk 
avstand være noen hinder for å ta kontakt med 
oss.
Therese Andreassen er fortsatt Fermates stem-
me for de som tar kontakt, og Tore Schwartz 
Olsen, Gunnar Øvstegård og Torhild Nordberg 
er fortsatt våre sjelesørgere.
I 2022 hadde vi 39 samtaler fordelt på 10 kon-
fidenter, hvorav åtte av dem var nye. I 2021 var 
tallene 38 samtaler, åtte konfidenter hvorav fire 
nye. Noe av grunnen til denne økningen, tror vi 
bl.a. kan komme av at vi har vært mere ute på 
foreningsbesøk dette året.

Fermate er også aktive når det gjelder markeds-
føring. Via nettsider, regionbladet, Radio Øst, 
samt brosjyrer bl.a. til menigheter, foreninger 
og leirsteder, forsøker vi å nå ut til flest mulig.

10. Øvrig virksomhet
10.1 Foreningene
Tradisjonell møtevirksomhet er fortsatt den 

viktigste delen av vårt regionarbeid. Misjons-
arbeidet lokalt og innsamling av midler til 
arbeidet internasjonalt skjer i alle våre store og 
små foreninger.  
Våre bedehus er viktige samlingsplasser for 
mange mennesker i alle aldre, og har stor 
betydning i sitt nærmiljø. Mange av våre 
foreninger består av eldre medlemmer, og 
det er utfordringer med rekruttering av nye 
medlemmer. Allikevel er det stort engasjement 
og i mange foreninger er det ønske og vilje til å 
se på muligheter for endringer og utvikling av 
deres fellesskap. 

Regionen hadde pr. 31.12.2022 totalt 63 
foreninger og kor innen voksenarbeidet. Det 
er Trømborg Misjonsforening som har lagt ned 
virksomheten i løpet av året. Det er gledelig å 
se at antall Acta lag viser en god økning. 
 
10.2 Direkte medlemmer
Normisjon i Østfold hadde 39 direktemedlem-
mer pr. 31.12.2022. 

10.3 Misjon internasjonalt 

Misjonsforum har i 2022 bestått av følgende 
medlemmer:
Astrid Langmoen Olsen (til 2023)
Kirsten Brandsæther (til 2023)
Annvor Glomsrud (til 2025)
Frode Bilsbak (til 2024)
Berit Kristoffersen (til 2024)
Torill Bredeg
Pr. 31.12.2022 er det ca. 50 foreninger og me-
nigheter som får tilsendt misjonsinformasjon 
fire ganger i året. Målet er at alle foreninger og 
menigheter skal velge en misjonskontakt.

10.4 Kurs- og undervisningstilbud
Undervisning er viktig for å øke kunnskap og 
kjennskap til Guds ord, og i bygging av disip-
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pelskap og fellesskap. Vi ønsker å oppmuntre 
foreningene til å prioritere temaer på enkeltmø-
ter og sammenhengende undervisning, hvor 
det også er god anledning til samtale. 
Sammen med NLM i Østfold. DELK i Østfold 
og Greåker Frikirke inviterte Normisjon region 
Østfold til seminar/bibelhelg i Greåker Frikirke 
01.-02. oktober. Stefan Gustavsson underviste 
om: «Nakne uten skam – om den seksuelle 
revolusjon & et revolusjonært syn på sex». seg 
til transseksualitet i samfunn og relasjoner. Den 
gode og viktige undervisningen ble tatt opp og 
ligger på youtube.

10.5 Regionarrangement (i tillegg til Acta)
Åtte arrangementer

10.6 Informasjonsarbeidet

Formatet for «Nytt fra Normisjon region Øst-
fold» ble i 2022 lagt om fra tabloid avisformat 
til mindre størrelse. Opplaget er på ca. 1500 
eksemplarer. Bladet er med på å binde regionen 
sammen og er en viktig informasjonskanal. 
I tillegg til bladet, er nettstedet: www.normi-
sjon.no/ostfold og regionens Facebookside ho-
vedkanaler for informasjonsarbeidet. Facebook-
siden er en rask måte å formidle informasjon på 
og får stadig flere følgere. 
Redaktør for både avis, Facebook og nettsted 
er Boe Johannes Hermansen. Jan Holone er 
grafiker og teknisk tilrettelegger for Nytt fra 
Normisjon. Ansvarlig redaktør for alle medier er 
regionleder.

10.7 Arkivarbeid
Det er viktig å samle og registrere historisk 
materiale fra nåværende og tidligere foreninger 
og kretser/region. Vi er avhengig av enten å få 

overlevert materialet, eller få vite hva og hvor 
det er oppbevart lokalt. På regionens nettsted 
finnes en side som viser hva som er levert og 
hvor dette er lagret. Leder for arkivarbeidet i 
regionen er Boe Johannes Hermansen. 

10.8 Hans Nielsen Hauge
Svein Høiden og Boe Johannes Hermansen re-
presenterer fortsatt Normisjon i «Komiteen for 
Besøkssenteret Hans Nielsen Hauge». Hans-Pet-
ter Thøgersen er prosjektleder. 
Det er spennende prosjekter på gang med 
mulig restaurering av smie, aktivitetsdager 
sommeren 2023 med mer. Komiteen arbeider 
dessuten med planlegging av ulike markeringer 
av 200 år for Hans Nielsen Hauges død i 2024. 

Normisjonskomiteen som også arbeider for å 
øke interessen for Hans Nielsen Hauge og hans 
betydning, består av Per Reinert Eriksen, Mag-
nar Aamoth, Ellen Lindheim Slettevold, Svein 
Høiden og Boe Johannes Hermansen (leder og 
sekretær). Komiteen har sendt ut info-skriv til 
foreninger/lag i Normisjon om mulige turer til 
Hauges Minde, hvor det kan legges opp til be-
søk/omvisning i besøkssenteret og evnt. møte 
på bedehuset i forkant/etterkant. Dessuten 
arbeides det med program for sangkveld/Hau-
gekveld som er tenkt distribuert til foreninger 
og andre interesserte.

11. Haugetun Folkehøy-
skole 
Regionstyret mener at 
arbeidet som drives på 
Haugetun er en viktig del av 
Normisjons arbeid i regio-
nen. Skoletilbudet er i stadig 

utvikling. Gjennom skoleåret opplever elevene 
en modning som har betydd mye for mange. 
Haugetun er både en skole og en misjonssta-

forts. side 10
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sjon for ungdom. De aller fleste av elevene har 
et ikke-forhold, eller et distansert forhold til 
kristen tro. Skoletilværelsen gir en rik og unik 
mulighet til å nå unge mennesker gjennom 190 
dager i en definert kristen virksomhet. 
Skolen jobber aktivt med å forvalte ansvaret 
de har for å skape tilhørighet og trivsel for alle, 
uavhengig av livssynsståsted. Arbeidet handler 
derfor mer om å så spirer, enn å høste avling.
Skolen har et klart kristent verdigrunnlag som 
gjenspeiler seg i skolens målsetting:
Formidle kristen tro og kristne verdier
Gi hjelp til personlig utvikling
Vekke til ansvar for eget liv, for medmennesker, 
hjem, og samfunn, både nasjonalt og interna-
sjonalt.

Skolens inntrykk er at det er mye undring og 
søken hos ungdommene, men mange vet lite 
om innholdet i kristen tro. Å løfte frem ulike 
trostemaer i undervisningen fremstår riktig og 
viktig. Mange elever responderer med at dette 
gir dem gode opplevelser. 

Skolens kristne profil og virksomhet er et 
tilbakevendende punkt på pedagogsamlinger 
gjennom året.
Skolen ønsker i en slik sammenheng å under-
streke behovet for felles ressursutnyttelse og 
bruk av felles formidlingsverktøy i «Normi-
sjons-familien», sentralt og regionalt. 
Over tid har skolen sett en gledelig utvikling 
i retning av at man ønsker å etablere flere 
kontaktpunkter og samarbeidsarenaer hvor de 
ulike aktørene møtes.
I løpet av året har det blitt ansatt en egen 
skoleutvikler sentralt i Normisjon; Marit Elisa-
beth Berling. Et slikt kontaktpunkt gir håp og 
forventninger om møtepunkter for utveksling 
av gode ideer og strategitenkning.

Følgende linjer har blitt tilbudt for skoleårene 
2020-2021 og 2021-2022: Fotball, fotball og 
styrke, innovasjon, sosiale medier og markeds-
føring, Karibien - bistand og kultur, Musikk - 
sang/scene/studio, helse, psykologi og sosi-
alfag, Middelhavet, PULS, Til Tjeneste, Kreativ 
E-Sport og Bo Med Oss (2022-2023).
Hele årsmeldingen fra skolen vil være tilgjen-
gelig på regionårsmøtet og som nedlastbart 
dokument fra regionens hjemmesider.

12. Økonomi 
Regnskapet for 2022 er ført av KNIF Regnskap 
AS og viser et underskudd på kr 1.747.214. 
Resultatet inkluderer ekstraordinære poster 
som en foreningsgave til utbedring av Sjøglimt 
Leirsted og utbedringskostnader på Sjøglimt 
leirsted. Resultatet inkluderer også renteinntek-
ter på kr 96.000.
1. Regionstyret mener at årsregnskapet for 2022 
viser at det er godt grunnlag for fortsatt drift. 
2. Regionstyret kjenner ikke til forhold som på 
annen måte er viktig for å bedømme regionens 
økonomiske stilling.

13. Avslutning
En gjennomgang av det store analysearbeidet 
som er gjort i Normisjon sentralt, viser at det 
som har vekst, er Normisjons forsamlinger 
og menigheter. En tredjedel av Normisjons 
medlemmer tilhører nå denne gruppen og 
tallet øker stadig. Regionstyret mener det er 
nødvendig å sette fokus på dette også her i 
Østfold, og gi signaler i retning av dannelse av 
egne menigheter. Det er imidlertid viktig at det 
er lokale krefter som står bak en slik satsing.

Det er imidlertid gledelig å se at Acta-arbeidet 
blomstrer. Noen kor har ikke fått startet opp 
igjen etter pandemien, men det ble innmeldt 
fem nye barnelag i løpet av 2022. Vi har fortsatt 
en god dialog med våre skoler, og på Tomb er 
regionkontoret aktivt med i gjennomføring av 
Alpha kurs for elevene. 

Regionstyret ser fram til et spennende nytt år. Vi 
kan endelig se fram til et normalt år i arbeidet i 
Østfold. 

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

Sarpsborg , 31.12.22/02.02.23
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a)  Styreleder for to år:
      Frode Bilsbak, Halden  

b)  To styremedlemmer for tre år:
      Ingar O. Carlsen, Askim
      Ola Rusaanes, Råde

c)  Tre varamedlemmer:
1. Ellen Brøttemsmo, Yven
2. Anne Karlsen, Borgenhaugen
3. Wenche Aamoth, Rakkestad

Kandidater er satt opp i rekkefølge etter eget ønske.

d)  To nye medlemmer til valgkomiteen for henholdsvis to 
og tre år:
De som går ut er:
Odd Jørgen Bredeg, valgt til 2023
Geir Listrøm Pedersen, valgt til 2023

Gjenværende i valgkomiteen:
Inger Aarmo, valgt til 2024

Ifølge nye retningslinjer skal valgkomiteen avløses hvert tredje 
år. For å komme i rute med dette har vi følgende forslag:
Odd Jørgen Bredeg velges for ett år, til 2024
Inger E S Aarmo velges for to år, til 2025
Runo Lilleaasen velges for tre år, til 2026

e)  Valg av revisor:
 BDO AS

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 
2023 for 

Normisjon region Østfold

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

Gi gave til Actas arbeid Gi gave til Actas arbeid 
merketmerket

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
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Haugetun Folkehøyskole er en 
skole med sterke tradisjoner og 
lang historie.
De siste årene har vi opplevd en 
nedgang i antall søknader og syn-
kende elevantall. Vi vet ikke hvor-
for, men vi forstår at vi må foran-
dre oss. Ungdommenes ønsker og 
forventninger endres, interesser 
forandres, trendene er nye hvert 
eneste år og konkurransesitua-
sjonen tilspisser seg.

Så - hva gjør vi?

For det første ser linjetilbudet vårt ut ganske 
annerledes enn for bare få år siden. Vi har samlet 
linjene våre under 3 kategorier: AKTIV, KREATIV, 
FOKUSERT. Under hver kategori ligger det 3-5 
linjer som samarbeider og gir fleksible mulighe-
ter for elevene. Noen linjer tas bort og nye kom-
mer til. Hele tiden for å tilpasse oss ungdomme-
ne og tiden vi lever i.

For det andre ser vi at konkurransen blant fol-
kehøyskolene øker. Det kommer flere skoler, fle-
re linjer og vi er inne i en periode hvor kullene er 
mindre og det blir dermed færre folkehøyskole-
elever å kjempe om.

For det tredje må vi tenke lange linjer. Vi ser 
noen trender i folkehøyskolelandskapet vi job-
ber med å følge med på. Flere skoler skifter 
navn, beskrivelser, visjon, fokus og tilbud - og vi 
må ta noen store og viktige valg i nær fremtid 
om hva slags skole vi skal være, hva vi skal hete 
og hva fokuset vårt skal være.

Vi er inne i en spennende tid, vi trenger støtte og 
heiarop fra Haugetunvennene våre.
Haugetun Folkehøyskole må forandre seg og til-
passe seg tiden vi lever i.

Takk for forbønn og heiing!

Erik Øysæd

HAUGETUN

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

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

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

For leie ring tlf. 69 36 27 30.

Haugetun – en skole i forandring

Sjøglimt 70 år

Sjøglimt ble innviet 5. 
juli 1953. 70 årsjubileet 
blir markert søndag 14. 
mai. Se mer på side 9.
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Boe Johannes Hermansen er 70 år! Og det er 
det en grunn til å markere. Både fordi det er et 
stort jubileum å bli 70 år, men også fordi BoJo 
er den han er. Jeg tror det er noen stikkord som 
kan kjennetegne BoJo; trofast, presis, ryddig, 
samvittighetsfull og utholdende. 

BoJo ble ansatt i Den norske Santalmisjon i 
1981, og det betyr over 40 år i misjonens tje-
neste. BoJo har vært en trofast og lojal medar-
beider i alle disse årene, og sitter inne med en 
inngående kunnskap om organisasjonen.  
BoJo er alltid presis! Maksimum tre minutter før 
tiden ankommer han til avtalte møter. Ikke for 
tidlig og ikke for sent.
 
BoJo er «irriterende» ryddig. Han er ikke lett å 
«ta» i unøyaktigheter og feil. Han er vår trofas-
te korrekturleser, og retter opp i små og store 
unøyaktigheter. Og han liker det! Og når han er 
innom regionkontoret finner han alltid noe å 
rydde i; utgåtte tidsskrifter, papir som ligger litt 
utover eller bøker som er plassert litt unøyaktig. 
BoJo har i alle år vært en samvittighetsfull med-
arbeider og tro mot sitt kall som forkynner og 
medarbeider i Guds rike.
 
BoJo gir seg ikke før oppgaven er utført, og ly-
set fra kontoret hans i huset i Råde har nok vært 
synlig i mange nattetimer gjennom årene. BoJo 
leverer, det kan alle være sikre på.
Å bli 70 år betyr også at han slutter som fast 
ansatt i Normisjon og går over i pensjoniste-
nes rekker. Selv om vi vet at han ikke blir helt 
fraværende, og det er vi glade for, blir det en 
ny hverdag for noen av oss. Det vil ikke komme 
så mange e-poster med «Du har vel husket…», 
eller «Jeg regner med at….» og «Jeg har rettet 
opp noen feil og unøyaktigheter….». Nyttige, 
viktige og noen ganger irriterende påminnelser 
fra en medarbeider som bare ønsker det beste 
for kollegaer og organisasjonen. 

Vi sendte BoJo noen spørsmål i forbindelse 
med markeringen av jubileet og overgangen til 
å bli pensjonist.

Hva ser du 
fram til som 
pensjonist? 
«Jeg tror 
ikke det blir 
mye ”pensjo-
nist-tid”. Jeg 
har fortsatt tre 
arbeidsgivere, 
som prest i 
DELK-Østfold, 
daglig leder 
i FBB og som journalist. Og fortsatt skal jeg 
ha flere oppgaver i Normisjon region Østfold. 
Men når arbeid er hobby, så kan jeg ikke ha det 
bedre!»

Hva har vært det viktigste for deg gjennom 
alle årene i «misjonens tjeneste»? 
«Det viktigste for meg i alle år har vært - og er 
- at det er Guds ord som må få være vår rette-
snor i lære og liv - selv om det koster. Det er 
menneskets skaper og herre som alltid vet det 
beste for oss, hva som er sant og rett. Vi trenger 
alle å erkjenne og bekjenne våre synder og ta 
i mot Guds tilgivelse. Som Martin Luther har 
lært oss: Framgang i kristenlivet er en stadig ny 
begynnelse.»

Har du en artig opplevelse du kan dele? 
«Jeg har hatt mange artige opplevelser og 
siterer ofte en gammel bedehusmann: ”Hva skal 
vi med Chat Noir? - vi har jo bedehuset”. Jeg har 
gjennom årene opplevd mye smil og latter, for 
eksempel hva en Santalmisjonsmann sa på et 
årsmøte i foreningen, i anledning valget av for-
mann: «Dere har jo bare meg!» De som snakker 
om at det er tungt og tråkig på bedehusene, 
kjenner ikke virksomheten.»

På vegne av venner og kollegaer i Normisjon 
region Østfold, gratulerer jeg BoJo så mye med 
70 års jubileet og ønsker han alt godt og Guds 
velsignelse i årene som kommer.

Sverre Fjeldberg

BoJo 70 år og pensjonist
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Dette blir den siste andakten jeg skriver i Normi-
sjonsnytt som fast ansatt. 70 år er grensen en-
ten man liker det eller ikke. Jeg har fortsatt stor 
energi og arbeidslyst og vil gjerne fortsatt bruke 
tid og krefter i tjeneste for min Herre og Frelser. 
Samtidig kan det være tid for å stanse opp og 
stille spørsmålet: Hva med min forkynnelse - hva 
har jeg forkynt og formidlet?

Jeg husker fortsatt da jeg holdt min første an-
dakt på yngres på bedehuset Betlehem i Rygge, 
hvor jeg «vokste opp». Siden har det blitt man-
ge andakter og taler, i kirker, bedehus og hjem. 
Dette spenner over en periode på mer enn 50 år, 
derav de 42 siste årene som ansatt i Normisjon, 
etter teologistudiet og praktisk teologisk semi-
nar. 
Talene har ofte vært på 20-25 minutter, men 
også noen kortere og noen lengre. Det har vært 
mange tekster og temaer. Men sentrum har jeg 
hele tiden ønsket skulle være det som apostelen 
skriver: «Jeg ville ikke vite noe blant dere uten 
Jesus Kristus og ham korsfestet.» (1Kor 2: 2). 

Om jeg har lykkes hele veien, vet jeg ikke, men 
dette har vært mitt siktemål. Hvis ikke Jesus 
Kristus får stå i sentrum, blir det ingen sann kris-
tendom. Hvis ikke Jesus får være menneskets 
eneste frelser, blir mennesket sin egen frelser. 
Det holder verken nå eller på dommens dag. 
Det er lettere å bedømme andres forkynnelse 
enn sin egen. Å se feil og mangler, der Guds ord 
«rundes av» slik at forkynnelsen blir «spiselig», 
uten at den støter noen. Jeg må si som en venn 
nettopp sa til meg etter at han hadde vært i en 
begravelse og det ikke lød et eneste ord om om-

vendelse og tro. – Jeg ble nedstemt.
Men det er ikke nok å bedømme andres forkyn-
nelse, å veilede andre, evnt. advare mot den der 
det er nødvendig. Jeg trenger samtidig selv å 
besinne meg på hva som er rett og sann forkyn-
nelse. 

Guds ord formaner: «Om noen taler, han tale 
som Guds ord.» 1Pet 4:11). Det er ikke mine 
synspunkter eller meninger som skal opp på 
prekestolen. Men det som er åpenbart i Bibelen, 
en gang for alle. Det levende Ordet. Som lov og 
evangelium. Som forkynnes til frelse og fornyel-
se. Til tukt og trøst. Ordet som dømmer og fri-
kjenner. Som aldri blir populært, men som alltid 
er sant og rett. Fordi det er Guds Ord og vilje.
Å være forkynner er derfor ingen enkel oppga-
ve. Derfor sier Bibelen: «Mine brødre! Ikke man-
ge av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få 
desto strengere dom.» (Jakob 3:1)

Samtidig er det en stor og herlig oppgave. Å få 
bruke tid og krefter på å formidle det ordet som 
også i dag kan frelse og bevare mennesker i tro-
en på Jesus Kristus. Gud til ære!

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

NYTT FRA NORMISJON - ØSTFOLD
Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folke-
høyskole
Ansv. redaktør: Sverre Fjeldberg
Redaktør: Boe Johannes Hermansen
Nasjonalt og utenriks fellesstoff er levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo.
Bladet utkommer med 5 nummer årlig og sendes gratis 
til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media 
og andre som er interessert i å motta bladet.
Ettertrykk tillatt med kildeangivelse.
Grafisk utforming: janH
Innleveringsfrist til neste nr.: 5. mai

Andakt av Boe Johannes Hermansen, misjonskonsulent i Normisjon

Det avgjørende
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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)
normisjon.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 
Melvær Vego, (permisjon)
tlf 469 44 092, e-post: ingrid(at)
normisjon.no (100% stilling)

Acta-konsulent: Kristian Selbekk 
Lunde, 
tlf. 974 01 443, e-post: kristian.
selbekk.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)
hotmail.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)
normisjon.no (100% stilling)

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

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

https://acta.no/ostfold/



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.

Velkommen til regionårsmøte
Torsdag 30. mars, Bjørnstad Forsamling/bedehus, 

Bjørnstadveien 77, Sarpsborg

På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon over 15 år møterett og stemmerett. 
Landsstyrets utsending er i år Victoria Bø, Kommunikasjon- og markedsleder i Normisjon.

Årsmøteprogram: 
Kl 16.30 Registrering og betaling for middag.
Kl 17.00 Servering av middag. 
Kl 18.00 Forhandlingsmøte
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering av årsmøtet med valg av dirigent og referent
Godkjenning av årsrapport
Godkjenning av regnskap
Valg
• Styreleder
• Styremedlemmer
• Vararepresentanter
• Valgkomite
• Revisor
Presentasjon av styrer og råd

Kl 19.30  Åpent kveldsmøte med tale av Victoria Bøe. Fellessangen blir ledet av en 
forsangergruppe fra Bjørnstad Forsamling.

Kl 21.00 Slutt

Du kan også møte representanter fra Fermate, Acta, Sauevika, Sjøglimt, Haugetun, Tomb og 
Misjonsforum. 

Påmelding til region.ostfold@normisjon.no eller telefon 69133660 – innen 20. mars. 

John Thune, regionstyreleder / Sverre Fjeldberg, regionleder

Victoria Bø. Foto: Normisjon


