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Knapt noen mann i Norge har hatt en slik betydning 
som Hans Nielsen Hauge.

Forandret Norge

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant 
fortoner seg slik at spørsmålet trenger seg på. 

Østfold

11

Per Reinert Eriksen

ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 8

Hans Nielsen Hauge, født 3. april 1771, død 29. mars 1824.

Hvorfor ikke benytte anledningen til å 
bli bedre kjent med Østfolds store sønn 
ved et besøk i hans barndomshjem?

Museet Hauges Minde
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Utdannelse av jenter fører til mindre 
forskjeller og økonomisk vekst. I  Bangladesh 
er det likevel bare et fåtall jenter som full
fører ungdomsskolen.
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Tekst tekst

Frivillig i 
kristen-Norge?
Nå kan du tegne dine privatforsikringer hos oss!

Samhold

Forsikring innebærer å være en del av et felles- 

skap. Knif Trygghet eies av 55 ulike organisasjoner 

og kirkesamfunn, og deler deres kristne grunn-

syn og verdier. For oss er det viktig å tilby gode  

forsikringsløsninger til en konkurransedyktig 

pris. Vi hjelper deg med å avdekke hvilke 

forsikringsbehov du har - og ikke har. All  

avkastning fra forsikringsdriften forblir i KNIF- 

felleskapet, slik at mest mulig ressurser kan  

føres tilbake til kristent arbeid. Er du ansatt, 

tillitsvalgt eller har tjeneste som frivillig i  

Kristen-Norge – ta kontakt med oss for å få et 

forsikringstilbud. Velg KNIF-fellesskapet og vær 

med å styrke Kristen-Norge. 

Bestill forsikringene dine direkte på www.kniftrygghet.no 

Velkommen til Kristen-Norges
eget forsikringsselskap

Følg Normisjon på Facebook

S e t t  i n n  b i l d e
J e g  dy p e t S e r

tekst

Overskrift
Bildetekst

tekst

Overskrift

Sommer i nord og sør
tore thomassen, anne Helen aaslund, 
Hildegunn og Vegard tennebø er noen 
av aktørene som skal dele tanker og tro 
med normisjons sommerferiegjester.
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Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Østfold 
som en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. 

- Det er ikke for mye sagt, sier 
Sigbjørn Ravnåsen, og tilføyer: 
- Hans Nielsen Hauge (1771-
1824) var ikke bare en vekkel-
sesforkynner og åndshøvding, 
men også en samfunnsbygger, 
gründer og næringslivsleder, 
som har stor betydning i dag.
Ravnåsen leder Haugeinsti-
tuttet i Kristiansand. Han har 
både forsket og undervist om 
Hauge i en årrekke og skrevet 
bok om hans etikk for ledelse 
og næringsliv.    
 
Brytningstid
- Hans Nielsen Hauge levde i 
en brytningstid på forskjellige 
måter. Den pietistiske arven 
fra 1600 og 1700-tallet ble 
utfordret av opplysningstidens 
presteskap. Et gryende nasjo-
nalt frigjøringskrav vokste 
fram i det norske folk, inspirert 
av frigjøringsbevegelser i andre 
land. De borgerlige privilegier 
skjerpet konflikten mellom 
borgerne og bøndene, som 
opplevde seg som den tapende 
part på markedet. I dette auto-
ritetsstyrte norske samfunnet 
vokste bondesønnen fra Tune 
opp. 
Ravnåsen forteller at Hauge 
understreket enkeltindividets 
rett og plikt til selv å ta ansvar 
for det samfunnet det var en 
del av. I hans fotspor utviklet 
det seg haugianske vennesam-
funn som etter hvert preget det 
miljøet de levde i, både åndelig 
og innen handel og næringsliv. 
Gjennom sin virksomhet la 
Hauge grunnlaget for at mange 

i Norge begynte å tenke og 
handle selvstendig. Francis 
Sejersted sier at «Haugevek-
kelsen var med på å danne 
forutsetningen for et funge-
rende demokrati».

Vendepunktet
- Åndsopplevelsen bak plogen 
ute på åkeren 5. april 1796 - 
hjemme på farsgården, midt på 
lyse dagen - ble det store 
vendepunktet i Hauges liv. Det 
skjedde under en hektisk 
arbeidsøkt mens han gikk bak 
plogen og sang på salmen 
«Jesus din søde Forening at 
smage».  
Samme år skrev han sin første 
bok «Verdens Daarlighed». 
Her legger han ikke fingrene 
imellom når han beskriver 
samtidens moral og de kristnes 
liv og vandel. I boka ønsket 
han å skildre hva levende kris-
tendom er, og hvordan de 
fleste mennesker forholder seg 
til denne. Uredd kaster Hauge 
blikket ut over samtid og 
fremtid, og formulerer seg 
enkelt og forståelig slik at 
allmennheten forsto hva han 
mente.     
- Som forfatter titulerer han 
seg selv som «liten» og 
«uverdig». Han betrakter seg 
selv som ulærd sammenlignet 
med de geistlige, og i flere av 
bøkene sine presenterer han 
seg selv som et menneske med 
liten erfaring og begrenset 
kunnskap. Likevel rystet han 
hele det etablerte samfunnet 
på overgangen mellom det 
attende og nittende århundre, 
opplyser Ravnåsen. 
Han forteller: - Hauge moti-
verte unge initiativrike bonde-
sønner til å bryte opp fra sitt 
sosiale trygge miljø for å reise 
blant annet til byene å etablere 
seg som handelsmenn og 
industrigründere. I ettertid ser 
man at Hauges oppfordringer 
til sine venner ble fulgt opp. 
Mange haugianere lyktes med 
sine forretninger. Disse 
menneskene kombinerte 
åndens og håndens gjerning på 
en naturlig måte. 
- Den samme utviklingen fant 
også sted i andre by- og bygde-
samfunn i Norge. Et nytt 
småborgerskap så dagens lys i 
Norge på begynnelsen av 
1800-tallet, tilføyer han. 

Drivkraften bak 
«Mit Kaldsbrev er at elske Gud 
og min Næste» er Hauges 
visjon for sitt virke i Norge. 
Sitatet er hentet fra en avisar-
tikkel som Hauge skrev 10. juli 
1802. Han drev handel og 
skipsfart og hadde kjøpt flere 
eiendommer i byen. Mange av 
kjøpmennene i Bergen 
betraktet Hauges virksomhet 
med dyp skepsis. De fryktet 
konkurransen fra inntrengeren 
og bondeknølen, som de stem-
plet som religiøs fanatiker. 
Derfor ble han angrepet i 
avisen av kjøpmann Anders 
Qvale som kritiserte ham for å 
blande sammen kristendom og 
verdslige forretninger på en 
utilbørlig måte. Det var i sitt 
svar til Qvale at Hauge kom 
med sin poengterte grunngi-
ving for hvorfor han aktiviserte 
seg som han gjorde. 
- Den åndelige siden ved 
mennesket må ivaretas, men 
ansvaret for å tilrettelegge de 
materielle og sosiale forhol-
dene for våre medmennesker 
må også tas på alvor. Arbeids-
ledigheten på den tiden var 
stor, og han så at mye av fattig-
dommen hadde sin årsak i at 
mange ikke hadde inntekts-
bringende arbeid. Ved å bruke 
uttrykket «saa ledige Hender 

faa Arbeyde» avslører Hauge at 
det lå en sosialetisk tenkning 
og basis for den haugianske 
næringsvirksomheten. 
- De tilgjengelige kildene gir 
ingen opplysninger om hvor 
mange arbeidsplasser Hauge 
og hans haugianske venner 
skapte den første tiden, men 
etter det jeg har registrert kan 
det dreie seg om flere tusen. 
Antallet virksomheter som 
Hauge tok initiativ til ligger på 
rundt 30, opplyser Ravnåsen. 
Arrestasjonen av Hauge høsten 
1804 satte en brutal stopper for 
en videre ekspansjon. 

Bedriftslederen
Ravnåsen fortsetter: - Hauges 
menneskekunnskap hadde 
avgjørende betydning i sitt 
arbeid med å etablere ulike 
bedrifter, og med å finne 
egnede mennesker til å lede 
disse virksomhetene. På hans 
mange reiser kjøpte han opp 
ulik næringsvirksomhet og 
eiendommer, og som borger av 
Bergen ble Hauge også skips-
reder med flere skuter. Han 
bygde opp et nettverk av ulike 
virksomheter som vennene 
hans administrerte og ledet. 
På sine mange prekenferder 
besøkte Hauge disse virksom-
hetene gang etter gang. Han 

var lederen, høvdingen med 
det strategiske blikk og over-
ordnede ansvaret som viste 
nærhet og omsorg og som 
motiverte til arbeidsinnsats. 
Dette gav en smitteeffekt blant 
vennene hans. De ville også 
gjøre noe. De så på Hauge, og 
de så at det gikk an. Forfatter 
og journalist Dag Kullerud sier 
om bondesønnen fra Tune at 

Hauges enorme betydning

Ekteparet Signe og Sigbjørn Ravnåsen har begge et glødende engasjement for Hans Nielsen 
Hauge. Her avbildet på kontoret til Haugeinstituttet i Kristiansand.

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

«Med Hans Nielsen Hauge 
vaagnede Folkeaanden i 
Norge». Nikolaj Frederik 
Severin Grundtvig 1850

«Haugianere» av Adolph Tidemand.  Kilde: Wikipedia.no
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10.04: Yngvar Kaspersen, Bet-
lehem, Borgen 70 år 
07.05: Alf Solberg, Råde 85 år
15.05: Alvhild Anette Larsen, 
Borge 70 år
13.06: Ivar Christensen, Betle-
hem, Borgen 85 år
17.06: Ragnhild Wiersholm, 
Råde 85 år
18.06: Jon Pagander, Fredrik-
stad 60 år
19.06: Elsa Mathisen, Fredrik-
stad 90 år
19.06: Solveig Bjerkeli, Tistedal 
80 år
28.06: Arne Østang, Borge 90 
år
28.06: Ingrid Johannesen, 
Halden 85 år
08.07: Randi Andersen, Tiste-
dal 95 år
11.07: Finn Thoresen, Rolvsøy 
75 år
14.07: Aslaug Langsbakken, 
Halden 80 år
14.07: Bjørg Brunstad, Fredrik-
stad 75 år
15.07: Marit Myhre, Råde 75 år
03.08: Karl Andreas Hansen, 
Rygge 80 år
15.08: Berit Wang Hansen, 
Rygge 80 år
29.08: Ragnar Andersen, Tiste-
dal 70 år

han var «en igangsetter, en 
gründer, en askeladd som så 
hvordan de mest unyttige ting 
kunne komme til nytte.»
Virksomhetene var å finne 
over hele Østlandet og helt 
nord til Bardudalen i Troms 
fylke. Der opprettet han blant 
annet et anlegg for produksjon 
av pottaske til luting av fisk. 
Etter anbefalinger fra Hauge 
flyttet flere unge familier fra 
Sør-Norge til Bardudalen og 
Målselvdalen for å bygge opp 
gårdsbruk og dyrke jorda. 

Etiske prinsipper
- I mitt forskningsarbeid har 
jeg funnet fire etiske prinsipper 
som lå til grunn for Hauges 
arbeid: Tjenesteoppdraget, 
brorskapstanken, forvalter-
tanken og likeverdstanken. 

Ravnåsen forteller at kildene 
tyder på at Hauges tanker om 
fellesskap og tjenersinn virkelig 
hadde slått rot i venneflokkene, 
og at disse holdningene preget 
dem i flere tiår etter hans død. 
Han tilføyer: Hauge var forut 
for sin tid når det gjelder 
økologisk tenkning og det å 
forvalte naturressursene med 
tanke på kommende genera-
sjoner. 
- I 2001 fikk jeg anledning til å 
presentere Hauge for det poli-
tiske lederskap i det vest-afri-
kanske landet Benin, som har 
gått fra å være et diktatur til å 

bygge opp et demokratisk 
styresett. Fattigdomsbekjem-
pelse, utdanning, landsbyut-
vikling og antikorrupsjons-
tiltak er viktige politiske priori-
teringer. Og Hauges etikk 
passet inn også i den afri-
kanske kulturelle sammen-
hengen. Den viste seg å være 
grensesprengende og allmenn-
menneskelig, og bondesønnen 
fra Norge kunne mange lett 
identifisere seg med, smiler 
Ravnåsen.

Stadig nye spor
Han forteller at det innen 
næringslivet i mange land er 
det en økende interesse for 
etisk kompetanseutvikling. Det 
at enkeltmennesket fungerer 

godt på arbeidsplassen i felles-
skap og samhandling blir av 
mange bedrifter vurdert som et 
viktig fundament for bedrif-
tens mulighet til å takle store 
utfordringer i et hardt presset 
marked. 
- Hans Nielsen Hauge var 
viktig for sin tid, men også i 
dag ser det ut til at hans tanker 
om arbeid og ledelse, fellesskap 
og samhandling har interesse i 
ulike sammenhenger. Bonde-
sønnen fra Tune setter stadig 
nye spor i det norske samfunn, 
sier Ravnåsen, og tilføyer: - Og 
betydningen av uredd å stå 

fram med Guds ord - i lære og 
liv - selv om det koster dyrt og 
å bygge gode vennesamfunn, 
vil alltid stå som eksempel til 
etterfølgelse. 
- Selv om Konventikkelpla-
katen, som Hauge ble dømt 
etter, ble opphevd i 1842, kan 
det også i dag legges ulike 
hindringer for en radikal 
forkynnelse av Guds ord, 
avslutter Ravnåsen.  

Jubilanter

Døde 
Karin Sofie Kruse, Halden
Edvard Grimstad, Råde
Kirsten Titterud, Bjørnstad
Johannes Vold, Rokke

Guds fred med deres minne!

Han var 
en ånds-

høvding og 
næringslivs-
gründer

Nytt fra Normisjon tar gjerne i mot 
beskjed om både jubilanter og 
personer som er døde, med 
tilknytning til Normisjon.

Individuelle samtaler 
Parsamtaler 
Veiledning 

Ønsker du samtale? 
Kontakt Fermate, 
tlf. 474 83 600, 
e-post: 
post@ostfoldfermate.
no
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Les mer om Hans Nielsen Hauge:
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Fra kl. 12.00 Salg av kaffe, vafler og kioskvarer

Kl. 13.00 Familiemøte, med tale av Gunnar 
Navestad og sang av Lovsangsgruppa fra 
Menigheten 3,16 i Fredrikstad.

I etterkant av møtet: minikonsert med 
Lovsangsgruppa.

Salg av grillmat, kaffe, vafler og kioskvarer.

Parkering: 
Ved Spjærøy kirke. Minibuss fra kirken kjører 
i tidsrommet kl.11.00-11.45. Og retur etter 
behov. 
OBS: Ingen parkering i Kjellvika.

Lørdag 10. mai var det 
«smaksprøve» for Agenda 1 
for Østlandsregionene. 30 
personer var samlet i festsalen 
i Staffeldtsgate, i Oslo. Agen-
da 1 er et fellesskapsnettverk, 
et lærefellesskap for både små 
og store kristne fellesskap. 
Agenda 1 er ikke «enda et nytt 
opplegg», men først og fremst 
et nettverk som er til for å in-
spirere, støtte og hjelpe hver-
andre.

Samlingene har 3 enkle spørs-
mål: 1: «Hva er?» Hva er dagens 
situasjon? 2: «Hva kan bli?» 
Prøve ut nye ideer. 3: «Hva vil 
bli?» Handlingsplan for tiden 
som kommer. Dette med ut-
gangspunkt i et fokus om hvor-
dan vi kan innrette våre felles-
skap slik at vi når ut til dagens 
mennesker med evangeliet.
Fra Østfold var Mysen, Tis-
tedal, Varteig/Ise, Borgen og 
Bjørnstad representert. På for-
hånd var nok deltagerne spør-
rende og spente på hva Agenda 
1 var, ville dette være noe for 
oss?

Spørsmålstegnene ble i løpet 
av dagen snudd til begeistring. 
Dette var inspirerende!

Leder for Agenda 1, Anne Kris-
tin Bruns ledet dagen, og viste 

hva Agenda 1 er. Anne Kristin 
tilhører IMI kirken i Stavan-
ger. Dette er en stor menighet 
– i en størrelse som man fort 
kunne tenke ikke er relevant 
for våre foreninger i Østfold. 
Men sammen med henne var 
også Unni Vignes (opprinne-
lig fra Rakkestad) og Odd Terje 
Høie. De to kunne fortelle om 
hva Agenda 1 hadde fått bety 
i arbeidet der de bor og hører 
til. Unni, som bor på Finnøy, 
fortalte om deres kvinnearbeid 
- og Odd Terje om deres foren-
ing med 40/50 personer som 
hadde fått et helt annet fokus 
og innretting på arbeidet etter 
at de ble med i Agenda 1. Som 
han sa; «Vi vil og skal aldri bli 
noen IMI kirke» men vi ønsker 
at mennesker der vi bor skal 
bli kjent med Jesus. For dem 
har Agenda 1 vært en nøkkel 
i dette, og mennesker søker og 
finner Jesus. 

Med den målsettingen ønsker 
vi også å legge til rette for dette 
på Østlandet og i Østfold, med 
sikte på oppstart våren 2015. Vi 
vil at flere skal få «smake» på 
dette og vil ha en ny «smaks-
prøve» lørdag 15. november. 
Sett av denne dagen til deres 
styre – til en bra investering for 
dere!

Bjørnar Holmedal

Et kort lite intervju i Vårt 
Land fra en tid tilbake 
henger på tavlen over 
kontorpulten min. En leder 
i en kristen organisasjon 
blir spurt om; «hva er 
deres største utfordring for 
tiden?» Han svarte: «Det 
er å bygge bærekraftige 
menigheter som vokser. (..) 
Vi klarer ikke å kommunisere 
med ikke-troende.» Den 
virkeligheten som han 
beskriver gjelder ikke bare for 
hans organisasjon, men er en 
utfordring de mange kristne 
organisasjoner. 

Men så vet vi at det mange 
steder i Norge også er 

menigheter og fellesskap med 
vekst. Hva er da forskjellen 
på den virkelighet denne 
mannen beskriver og de 
voksende fellesskapene? 
Jo nettopp det han peker 
på – det er fellesskap som 
klarer å kommunisere 
med ikke-troende, som 
klarer å kommunisere med 
barnefamilier og enslige. 
Voksende fellesskap handler 
om en levende relasjon med 
Gud, men også relasjoner 
mellom mennesker.

Forenings- eller 
menighetsliv handler ikke 
om begivenheter, men om 
prosess. En prosess i å bygge 

relasjoner til Gud og til dem 
som jeg deler liv, arbeid og 
fritid med. 

Det handler om å våge å 
bry seg. I det blir det gjerne 
også en utfordring i å våge å 
utfordre seg selv. 
For flere år siden var det en 
som sa til meg i en samtale 
om troende/ikke troende: «de 
vet jo hvor vi er». Ja mange 
vet kanskje hvor de kristne 
er, de kjenner til bedehus og 
kirker. Men jeg er redd for at 
mange tenker at dette ikke 
er relevant for dem og deres 
liv. Eller de tar det for gitt 
at de ikke nødvendigvis er 
velkomne eller ønsket dit.

For hvor ville du ha gått 
dersom du ikke var invitert. 
Hvor ville du ha gått dersom 

den eneste invitasjonen til deg 
var en annonse i et blad, til et 
sted der du ikke kjente noen 

eller visste hva som egentlig 
skulle skje? Ville du dele din 
historie og din lengsel etter 
Gud dersom ingen åpnet opp 
og kom deg i møte? 

Normisjon ønsker å 
bygge levende fellesskap. 
Foreninger med åpne dører 
for mennesker i vår tid - unge 
og gamle. Bygge broer for å 
møte mennesker med våre 
egne sårbare liv, våge å møte 
mennesker med Herrens 
sinnelag – og dele det liv vi 
selv har fått. 
 
Kristenliv handler ikke 
om begivenheter, men om 
prosess.

Bjørnar Holmedal, regionleder

AGENDA 1

Et glimt fra samlingen i Agenda 1, hvor også flere fra Østfold 
var med.

Kristenliv 
handler om 
relasjon ikke 
begivenhet

Kommunikasjon og misjon

Ny bestyrer

1. juli starter Helge Lilleheier 

opp som ny bestyrer ved 
Sauevika. Helge er 56 år, 
gift med Rita og har voksne 
barn. Opprinnelig kommer 
han fra Degernes, der han i 
mange år var melkebonde. 
Han har utdannelse som 
sterkstrømelektriker, men er 
også utdannet agronom fra 
Tomb. De siste sju årene har 
han jobbet med reparasjon, 
salg og montering innenfor 
olje og oljefyring. 
I våre første møter med Helge 
har vi møtt en rolig, allsidig 
kar med engasjement for 

kristent arbeid. Gjennom 
tiden har han blant annet vært 
engasjert med ungdom og 
ungdomsarbeid.
I dag er han og kona bosatt på 
Hvaler, på Vesterøy, så det blir 
kort vei på jobb heretter. 
I fritiden, når han skal slappe 
av, er det beste han gjør å 
sette seg i båten og tøffe ut i 
skjærgården, gjerne sammen 
med barnebarn og familie.
Vi ønsker Helge velkommen 
til Sauevika som medarbeider! 
Be for ham og hans familie og 
tjenesten han nå går inn i.   

Sauevikastevnet søndag 27. juli
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Dinas drøm var å bli sosialarbeider og ha 
et yrke hun kunne leve av. Men da faren 
døde etter lang tids sykdom, så det ut til 
at drømmen ikke kunne bli virkelig.

Moren sto alene med ansvaret for Dina 
og broren og hadde ikke mulighet til å gi 
barna en utdannelse. Men Dina nektet å 
gi opp drømmen.

Da hun fikk plass på Lutheran Girls 
Hostel, var ikke lenger økonomien en 
hindring for utdannelsen. Hun ga alt hun 
hadde og avsluttet med toppkarakterer. 

Jenter blir ikke prioritert
Det er mange gode grunner til å støtte årets 
sommerkampanje. Dina er en av dem, 
men det finnes også tusenvis av andre 
 jenter med håp og drømmer for fremtiden.

Jenter som slutter for tidlig på skolen, 
risikerer å bli giftet bort til fremmede der 
de risikerer isolasjon og overgrep. Selv 
om barnebruder er ulovlig i Bangladesh, 
praktiseres skikken fortsatt ute på lands-
bygda. Familien må betale medgift i for-
bindelse med jenters giftemål. Døtrene 
er allerede en økonomisk belastning, og 
utdannelsen blir derfor ikke prioritert. 

Jentene får ofte dårlig betalte jobber 
på helseskadelige arbeidsplasser. De har 
mindre kunnskap om helse og ernæring, 
noe som gjør at de som mødre ikke klarer 
å ta like godt vare på barna som de som 
har fullført skolegang. 

Ifølge UNESCO-rapporten Education 
For All Global Monitoring Report, er 
utdanning et av de viktigste virkemidlene 

i kampen mot fattigdom. Utdanning av 
jenter har særlig stor effekt.

utdanning som forandrer
Skal vi satse på utdanning av jenter, må 
vi tenke stort, og vi må følge jentene fra 
de er små til de er uteksaminert og klare 
for arbeidslivet. Vi støtter derfor 17 
barne skoler. Når jentene skal opp i 
6. klasse, må de reise langt bort fra 
 foreldrene i ukedagene. I samarbeid med 
den lutherske kirke i Bangladesh driver 
vi flere internat der jentene kan bo trygt 
i nærheten av skolene. 

Dersom jentene velger å gå på videre-
gående skole, må de flytte til hovedstaden 
Dhaka. Støtten til internat gir muligheten 
til et trygt og billig sted å bo. Dette er ofte 
avgjørende for at jenter kan fortsette 
utdanningsløpet. I Dhaka driver 
 Normisjon Martin Luther College, som 
gir nye muligheter! De som velger å fort-
sette på universitet, kan få stipender.

Sommergaven 2014: Hun kan forandre Bangladesh. 

Jenter på skole

Hans Jørgen Hagen er ansatt som lærer ved 
Martin luther College (MlC). I faddernytt 
våren 2014 forteller han om erfaringene 
med å ha elever med ulike religioner samlet 
på en kristen skole. «MlC ønsker også å gi et 
bidrag til å utdanne tolerante muslimer, noe 
som er helt nødvendig i et land som i  teorien 
er sekulært, men som sakte beveger seg i 
islamistisk retning. At kristne og muslimske 
gutter og jenter utdannes sammen, kan bli 
nyttig i fremtiden.»

På langfredag var det stor samling med alle 
normisjons fire menigheter i Bamako i Mali. 
det var festgudstjeneste og dåp av 16 
voksne. Vanligvis pleier menigheten å ha et 
festmåltid etter gudstjenesten, men i år ute
ble tradisjonen. den økonomiske  situasjonen 
til mange av bøndene i området er svært 
vanskelig. det var for lite regn i regntiden, 
noe som førte til dårlige avlinger.  Menigheten 
fikk derfor ikke samlet inn det som til svarer 
350 noK til et varmt måltid for alle.

normisjons mikrokredittprogram har gitt 
 fattige familier en bedre hverdag i 
 Aserbajdsjan.

Per 1. januar 2014 har Viator Mikrokredit 
18 600 klienter og mer enn 7000 av disse er 
 kvinner. Mikrokredittlånene gis til små entre
prenører som skaper levebrød for seg og sine 
familier gjennom forretningsdrift i liten skala. 
flesteparten av Viators kunder er  bønder. 
 Viator har i dag seks filialer, 118 ansatte og 
ledes av direktør Vencent Abraham.

Menighetene i Bamako feiret til tross 
for vanskelige tider.

Prosjektnr.: 12182028
levedyktig kirke i Mali
Budsjett: 992 000

Prosjektnr.: 12181897
Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan
Budsjett: 1 208 000

Prosjektnr.: 12041661
Martin luther College
Budsjett: 403 000

18 000 har fått lån Skolen som brobygger

gi utdanning
Kun et fåtall jenter full-
fører ungdomsskolen i 
Bangladesh. Med din 
støtte kan dette endres.

Fest i vanskelige tider

line Konstali 
Audun nedrelid

Ved å gi en gave til «Utdanning 
som forandrer» er du med å gi 
jenter skolegang i Bangladesh. 
da støtter du blant annet:

■ lutheran girls Hostel, som 
årlig gir 45 jenter mulighet til 
utdannelse.

■ den videregående skolen 
Martin luther College i hoved
staden dhaka.

■ Stipender for de som ønsker 
høyere utdannelse etter videre
gående skole.

Prosjektnummer: 12181541
Kontonummer: 3000.18.32731

tekst
Foto

Nytt fra

utlaNd
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I Ecuador driver Normisjon Tamboskolen, som 
formidler kichwa-indianernes språk og kulturarv. 
Skolens særegenhet gjør at den er populær.

Vil bruke morsmålet
– Jeg ville bli bedre i engelsk og kichwa, sier Marta 
Romero når vi spør hvorfor hun valgte å bytte 
skole.

– Da jeg kom til Tamboskolen, så jeg at denne 
skolen også kunne tilby meg mye mer enn den 
forrige skolen jeg gikk på. Der kom lærerne inn i 
klasserommet, underviste og gikk ut igjen. De ble 
aldri kjent med oss.

Marta er canjaris-indianer, men i likhet med 
mange andre ungdommer på hennes alder bruker 
hun språket kichwa i dagligtalen. Spansk 
 dominerer fortsatt i media og i musikken 
 ungdommen hører på. Marta tror likevel at kichwa 

som språk aldri vil forsvinne.
– Å kunne lese og skrive på kichwa gjør meg 

stolt!

Identitetsbyggende skole
Rumaldo Pichizaca har hovedansvaret for kichwa-
undervisningen. Han trives godt med å jobbe som 
lærer på Tamboskolen.

– Tamboskolen er ledet av indianere, under-
viser i kichwa-språket og integrerer kulturen på 
en god måte. Selv om det er mange utfordringer, 
er det flott med en lokal skole der egen kultur blir 
verdsatt, samtidig som elevene får et godt skole-
tilbud, sier han.

Det er også elever fra mestis-kulturen i klassen. 
Mestisene har sin opprinnelse fra europeerne som 
blandet seg med indianerkulturen i Ecuador. 
 Tradisjonen til mestisene har i utgangspunktet 
stått som en motpol til indianerkulturen. Rumaldo 
merker nå at ungdommen ikke i like stor grad er 
opptatt av å skille mellom mestis og indianer. 

– Før var kontakten mellom mestisbarn og 
indianerbarn nærmest fraværende. Nå er de mye 
mer sammen og opptatt av de samme tingene. Det 
er ikke lenger uvanlig at de er gode venner.

For ti år siden ble den før-
ste sherpa kirken  etablert 
i Kathmandu. Nå kan 
 menigheten glede seg over 
at de kan lese Det nye 
 testamentet på sitt eget språk. 
Sherpaene har et unikt språk 
med lange  tradisjoner. 

– Endelig kan sherpaene få 
lese Guds ord på sitt eget 
morsmål og hjertespråk, sier 

pastor Sang Young Lee, som har vært sentral i arbeidet med 
sherpafolkets nye bibel oversettelse, til Agenda 3:16. 

Det finnes over 60 folkegrupper i Nepal og mer enn  hundre 
forskjellige språk. Det nye testamentet er nå oversatt til 15 
av dem.

Å kunne lese og skrive på lokalspråket kichwa gjør Marta stolt. Hun er en av elevene ved 
tamboskolen, som formidler kichwa-indianeres kultur og språk.

Stolt ungdom!

For første gang lød kristen lovsang på Ungdomstorget midt i 
Santiago by på Cuba. Torget brukes til ikke-kristne 
 konserter, men nå var det dyktige evangeliseringsbandet Joel 
Vixion på scenen. Den lutherske kirken samarbeidet med 
cubanske myndigheter om arrangementet.

Lovsangsbandet solgte hundre eksemplarer av sin første 
CD, og seksten kirker var representert. Busser var innleid og 
fraktet to tusen tilhørere til stadionet.

Synlig kirke 
– Kirken har inntatt et verdslig stadion og er synlig i byen, 
sier en begeistret biskop Ismael Laborde.  – Musikkgruppen 
Joel Vixion er et evangeliseringsband som drives av vår 
 lutherske kirke, og seks ulike menigheter er med. De lager 
musikk til et ikke-kristent publikum og har vært plogspiss 
for å bygge nye menigheter.

lovsang midt i byen

Joel Vixion har fengende rytmer og sterke tekster. de 
opptrer både innenfor og utenfor kirken.

Sherpaenes bibel ferdig

Prosjektnr.: 12177085
levedyktig kirke i nepal
Budsjett: 62 500 

Mat nok til alle?
Bli miljøfadder og gi en utstrakt hånd til småbrukerne i aserbajdsjan!

Birøkter amiraslanov
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Åse røsvik de Vargas
Åse røsvik de Vargas

Takket være mikrokreditt, kan 
småbrukeren Amiraslanov 
jobbe som birøkter på fulltid. 
Honning er en populær matvare 
i Aserbajdsjan, blant annet fordi 
den ofte brukes i te. Amiraslanov 
startet med tre bikuber og fikk 
hjelp til å finansiere fire flere. På 
sikt drømmer han om å eie 
 mellom 40 og 50 bikuber. 

– Jeg vil takke alle gode 
støtte spillere i Norge, sier han. 

tar vare på skaperverket!
Bærekraftig matproduksjon er 
en av de viktigste faktorene for 
fremtidens velferdssamfunn. 
Derfor er det et skrikende behov 
for gode naturforvaltere som 
forstår bruken og utnyttelsen av 

naturen. I Aserbajdsjan har over 
15000 småbrukere fått hjelp til 
et mer effektivt landbruk ved 
hjelp av miljøvennlige tiltak. 
Flere familier er løftet opp av en 
tilværelse preget av stram 
 økonomi og lite fleksibilitet. 

Det fine med prosjektet er at 
bøndene ofte får doblet sine inn-
tekter ved å gå over til et land-

bruk som i større grad ivaretar 
naturen. 

Derfor starter Normisjon en 
helt ny form for fadderskap: 
miljø fadder.

Bli miljøfadder!
Hvis dette passer for deg, kan du 
sende en mail til 
innsamling@normisjon.no

Vestlig kulturinnflytelse og 
større kontakt mellom ulike 
folkegrupper har ikke hvisket 
ut indianerungdommens 
identitet i ecuador. 

Får Bibelen på sitt eget 
språk.

Prosjektnr.: 11496999
Støtte til Santiagosynoden
Budsjett: 287 000 

Prosjektnr.: 12181897
Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan
Budsjett: 1 208 000

Prosjektnr.: 11496973
tamboskolen
Budsjett: 355 000
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På Sommer i Sør i Grimstad fra 1. til 6. juli er det 
artisten Tore Thomassen som skal gi storfamilien 
glede og oppmuntring. Han er aktuell med flere 
barnebøker og jobber parallelt med flere nye 
barne plater. Sørlendingen har et inspirerende bud-
skap om tro og kristen tanke. Han holder konsert 
på Sommer i Sør fredag ettermiddag. Med på 
festivalen er også talerne Hildegunn og Vegard 
Tennebø. 

– Vi ønsker at alle som kommer hit skal få opp-
leve at de er elsket og sendt av Gud, sier stevne-
leder Erik Albert. 

Han gjentar suksessen i fjor med å sende 
 ungdommene til Skjærgårds Music og Mission 
Festival mens resten av familien er i Grimstad.

Deltakerne på Sommer i Sør vil i år bli utfordret 
til å engasjere seg i utdanning i Bangladesh. 
 Gjennom Normisjons arbeid i landet kan ferie-
gjestene bli med og gi barn fra minoritetsfolk 
skolegang helt fra barneskole til videregående. 

– Vi som arrangerer Sommer i Sør, håper at 
de som kommer hit skal få hjelp med viktige ting 
i livet, troa og tjenesten, sier Albert.

lovsang og ledelse
På Finnsnes i Troms er det ventet 200 deltakere 

til festivalen Sommer i Nord fra 7. til 10. august. 
– Under årets stevne skal vi ha fokus på å bli 

ledet, sier Morten Nygård i hovedkomiteen. 
Talerne blir regionleder for Normisjon i Oppland, 
Ann Helen Aaslund; Jann Even Andresen fra 
Salem menighet i Trondheim, og Live Fossen 
Gundersen fra Norkirken i Tromsø.

– Det blir mye lovsang og bra opplegg for barna 
og undommen. Og så har vi fått med oss med-
arbeidere fra Normisjons hovedkontor som skal 
hjelpe oss til å bli mer opptatt av menneskene som 
trenger oss i Asia og Afrika, sier Nygård. 

Mer info om Sommer i Sør, Sommer i Nord og andre 
arrangement i Normisjon:
normisjon.no/arrangement

Tar opp gitarenKan få moms-refusjon

Hva skjer?

tore thomassen er inne i en aktiv periode som barnebokskriver og barneplateutgiver. I 
sommer deltar han på festivalen Sommer i Sør i grimstad.

– utvider horisonten– utvider horisonten

Se innstikk!

Agenda 3:16 feirer

utgivelser
med å gi deg et abonnement ut 

   året for kun 150 kroner!

privat
leif gunnar Vestbøstad Vik

I sommer kan du nyte mye 
god musikk i normisjon-regi 
med hele familien på sommer-
festivalene Sommer i nord og 
Sommer i Sør.

ann Helen aaslund er en av hovedtalerne på 
Sommer i nord.
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Vi skal ha fokus på 
det å bli ledet.

13. juni er det frist for alle regioner, forsamlinger,  foreninger, 
leirsteder og skoler i Normisjon til å søke om refusjon av 
betalt moms. For 2012 fikk enhetene i Nor misjon til 
sammen tilbakebetalt 9,9 millioner kroner i moms. 

– For mange av våre ulike virksomheter kom denne til-
delingen som en positiv overraskelse på slutten av fjoråret, 
sier økonomileder i Normisjon, Øyvind Jordhem.

Jordheim håper at flere enheter vil benytte seg av 
 ordningen med å søke momsfritak i år.

Mer info: normisjon.no

Ber om navneforslag
Valgkomiteen foran Normisjons generalforsamling i 2015 
har startet sitt arbeid. Leder for komiteen er Berit Bakke. 
Øvrige medlemmer er Kjetil Glimsdal, Tonje Kvalsnes, 
Gunnleik Seierstad, Jan Ivar Kvam (1. vara), Jan Ivar Moi 
fra de ansatte og Gunn Marit Lygre fra landsstyret.

Valgkomiteens mandat er å finne kandidater til Nor-
misjons landsstyre, kontrollkomité og ny valgkomité. 
Ifølge Normisjons grunnregler må kandidatene være fylt 
18 år, kunne gi sin tilslutning til Normisjons basis og 
 formål, samt være medlem av Normisjon. Komiteen 
 opp fordrer til å sende inn navn på aktuelle kandidater. 
Forslag sendes til valgkomiteens sekretær på epost: 
trond. pladsen@normisjon.no

12.–16. juni: Seniorstevne, Stavanger
Du får oppleve god forkynnelse, oppbyggelig samvær og 
forfriskende utflukter til både Bedehusland og Arne 
Garborgs Jæren. Og du kan vandre i Stavangers 
 pittoreske gamleby med lokalkjent guide. 

Program får du ved henvendelse til Solborg Folke-
høgskole på telefon 51510100.

01.–05. august: aktiv ferie for unge seniorer, 
 nordfjord
Få med deg fjellvandringer, historie,  kunst, musikk, 
foredrag og pilegrimsmål! Navn som Briksdalsbreen, 
Olden Gamle Kyrkje, Singerheimen og St. Sunniva- 
klosteret på Selje gir vel gjenklang i mange ører. Her er 
det MYE kultur og historie i et landskap som i seg selv 
er en reise verdt.

Detaljert program får du ved henvendelse til Misjons-
heimen på telefon 57874990.

3.–11. oktober: opplevelsestur til aserbajdsjan
Vi besøker arbeidet til Normisjons bistandsorganisasjon 
Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) i Baku, 
Sheki, Ganja og hos udifolket i Nich.

Reiseledere: Alf Henry Rasmussen og Torill Solli 
 Haugen.

Kontaktinfo: Si-Reiser, tlf. 70179000
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Områdemøter høsten 2014

 
Skriv ditt liv – en mulig vei 
til forandring 
27.09 og 16.10
Kursholdere: Victoria Bø og 
Sigmund Danielsen.
Tid: Lørdag 27.09. kl. 10.00 
– 15.00  og torsdag 16.10. kl. 
18.30 – 21.30. Til sammen 8 
timer.
Sted: Fermate sitt senter. Torg-
gaten 6, 3.etg. Sarpsborg
Pris for begge kursdagene kr. 
500,-
NB. Du må ha lørdagen for å 
kunne være med på torsdagens 
undervisning.
Lunsj på lørdagen og kaffe/te 
og frukt på torsdagen er inklu-
dert i prisen.
Påmeldingsfrist 23.09.14.

Gode vekstvilkår for en 
menighet/forsamling
Kursholder: Sverre Stoltenberg
Tid: 02.10.14 kl.18.30 – 21.30
Sted: Betlehem Borgen
Pris: kr. 300,-.
Samlet påmelding fra for-
eninger og menigheter med 
flere enn 7 personer, gir 10% 
prisreduksjon.
Enkel kveldsmat.
Påmeldingsfrist 29.09.14.

Byggesteiner for et godt 
samliv
Familieterapeut og teolog 
Anne Dahl
Tid: 28.10.14. kl. 18.30 – 21.30
Sted: Rakkestad kommune fa-
miliesenter, Skogveien 9. 1890 
Rakkestad
Pris: 475,- for par – kr. 300 for 
enkeltpersoner.
Enkel kveldsmat.
Påmeldingsfrist: 24.10.2014
Arr. Fermate Østfold i samar-
beid med Acta i Øsfold

Se nærmere opplysninger og 
påmelding på www. ostfold.
fermate.no/

Samtale om veien videre sto i 
fokus under årsmøtet i Normi-
sjon region Østfold, som ble 
holdt på Bjørnstad bedehus 
søndag 30. mars. 
Under forhandlingsmøtet ble 
årsmeldinger og regnskap 
enstemmig godkjent av de 66 
stemmeberettigede. Region 
Østfold har et omfattende 
arbeid med totalt 84 foreninger 
på voksensektoren, mens Acta 
Østfold har rundt 45 aktive lag 
for alderen 0-26 år. Sentralt i 
regionens arbeid er også leir-
stedene Sauevika og Sjøglimt, 
samt Haugetun folkehøyskole. 

I tillegg er det et betydelig 
engasjement i Normisjons mi-
sjonsarbeid i 10 ulike land. 
Region Østfold har i dag 12 an-
satte, inkludert leirstedene og 
deltidsstilinger, men utenom 
Haugetun folkehøyskole. I 
tillegg har Normisjon er stort 
antall ulønnede medarbeidere 
som ledere og støttespillere 
i lokale foreninger, lag og på 
leirer.
Sverre Fjeldberg, Hannestad 
ble gjenvalgt til styreleder i 
regionstyret. Frode Bilsbak, 
Halden ble gjenvalgt til styret, 
mens Gunnar Lilleaasen, 

Degernes ble ny represen-
tant, etter Wenche Aamodt, 
Rakkestad. Gjenstående er: 
Sigmund Larsen, Sponvika, 
Lillian Karlsen, Mossik og Karl 
Erik Sørensen, Borgenhaugen. 
Følgende varamedlemmer ble 
valgt: Borgny Navestad, My-
sen, Ragnar Kjølberg, Skjeberg 
og Karin Bjørknes, Skiptvet. 
Boe Johannes Hermansen, 
Råde har vært de ansattes re-
presentant. Styrets sekretær er 
regionleder Bjørnar Holmedal.
2013 var et utfordrende 
driftsår for regionen, regnska-
pet for 2013 ble gjort opp med 
et underskudd på ca. 475 tusen 
kroner, som dekkes inn av tid-
ligere beholdning. De samlede 
inntektene for regionen lå på 
drøyt åtte millioner kroner, 
derav utgjør misjonsgavene ca. 
4,7 millioner kroner.  
Årsmøtedagen startet med 
møte hvor leder i Normisjons 
landsstyre, Tormod Kleiven 
fra Rømskog talte. Han hilste 
også under årsmøtet. Under 
årsmøtet ble det en fruktbar 
samtale om arbeidet videre for 
regionen, en drøfting som vil 
fortsette etter framleggelse av 
en handlingsplan.

Framtidsrettet årsmøte

Et kapittel er skrevet

Tekst og foto Boe Johannes Hermansen

Noen sentrale personer under årsmøtet, landsstyrets leder 
Tormod Kleiven (fra venstre), regionleder Bjørnar Holmedal 
og gjenvalgt regionstyreleder Sverre Fjeldberg.

Signe Bråten og Sverre Johansen foran Fredtun bedehus, som 
nå nettopp er solgt. 

Som neste steg med hand-
lingsplan-arbeidet for Nor-
misjon i Østfold blir det to 
områdemøter høsten 2014:  
15. oktober for indre Østfold. 
Møtested: Betania, Mysen
22. oktober for ytre Østfold. 
Sted er ikke satt ennå.

Til disse samlingene innkal-
les alle styrer for Normisjons 
foreninger i Østfold. Region-
styret vil også delta på begge 
møtene.

Agenda1 samlingen 15. 
november vil være en naturlig 

del av dette arbeidet fremover 
(se egen artikkel).

Sett av datoene og velkom-
men til nye, inspirerende og 
viktige samlinger om veien 
videre for vårt arbeid.

Fredtun bedehus på Brand-
storp i Vestre Skjeberg er nå 
solgt. Dermed er et 60 års 
kapittel skrevet.
 
Jens Brandstorp skjøtet og 
overdro vederlagsfritt en 
parsell av sin eiendom Brand-
storp søndre til Vestre Skjeberg 
Indremisjon 28. september 
1954. Bedehuset, på 140 kva-
dratmeter, ble bygd på dugnad 
og innviet i 1956. Foruten 
hovedforeningens virksomhet, 
har det vært kvinneforening, 
søndagsskole og barnefore-
ning. Huset har også vært leid 
ut til ulike samvær og har vært 
brukt til skjermbildefotogra-
fering. 
De siste årene har misjonsvirk-
somheten skrumpet inn, og 
til slutt, etter at Cathy Hystad 
døde i vinter, var det bare to 
medlemmer igjen, Signe Brå-
ten og Sverre Johansen. For-
eningen måtte derfor innstille 
og regionen overtok huset for 

salg. Huset ble solgt for litt 
under takst til nåværende eier 
av den opprinnelige tomten: 
Jens P. Brandstorp.

- Det er både vemodig og sårt 
at vi ikke maktet å holde oppe 
arbeidet, sier Signe Bråten 
(95), og legger til: - Bedehuset 
skulle rommet en virksomhet 
i full blomst. Men slik er det 
dessverre ikke. Derfor så vi 
ikke noen annen vei enn å inn-
stille foreningen, som har vært 
i virksomhet siden 1919.
Hun har utrolig mange minner 
fra årene som ligger bak. - Selv 
har jeg fått være en kristen 
i over 70 år. Før bedehuset 
hadde vi husmøter. 
- Jeg er takknemlig for Gud 
som har bevart meg. Han 
klarer det sikkert også den lille 
etappen som står igjen, sier 
bedehusveteranen, som fortsatt 
er klar i toppen. 

Tekst og foto: Boe Johannes 
Hermansen

Høstens program

Benytt anledningen til å besøke Museet Hauges 
Minde på Rolvsøy. Får du gjester, så ta de med 

deg og bli bedre kjent med Hans Nielsen Hauge 
og hans betydningsfulle virksomhet.

Museet ligger ved riksvei 109, 
på vestsiden av Glomma. 
Besøksadresse: Hans Nielsen 
Haugesvei 39. Åpnet etter 
avtale. Kontakt Alexandra Pujol 
Skjønhaug og hennes mann 
Ramon Renedo Yangüas, tlf. 
479 65 159 eller 69 33 54 72. De 
snakker både norsk, engelsk og 
spansk.
Hjemmeside: www.
haugesminde.no, e-post: 
museet@haugesminde.no 

Billettpriser: voksne kr. 25 pr. 
person, barn under 12 år gratis. 
Kaffe og vafler kan bestilles på 
forhånd.Huset hvor Hauge ble født og vokste opp er i dag museum. 

Foto: Boe Johannes Hermansen

Besøk Museet Hauges Minde
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Planleggingsuke
Når elevene er vel hjemme, 
skal noe evalueres og noe plan-
legges for neste år. I år brukte 
vi en dag med hele staben 
samlet, til samtale om hvordan 
vi driver Haugetun som kristen 
skole. En av dimensjonene som 
ble trukket fram var «Kristen 
tro virksom i liv og handling». 
Det er et viktig spørsmål hva 
som skal kjennetegne oss som 
kristen skole og hvordan det 
synes i skolehverdagen. Det er 

alltid et viktig prinsipp for oss 
at det skal være tydelig hva vi 
tror på, men vi har alltid elever 
med mange forskjellige ståste-
der, og det skal være plass for 
og respekt for dem alle.

Vi ønsker dere alle en riktig 
god sommer, og håper dere 
fortsatt husker på Haugetun i 
deres bønner!

Den siste søndagen var det frivillig 
tur til Tusenfryd for alle som hadde 
lyst, og de fleste boltret seg i karuseller 
og aktiviteter. Skrekkblandet fryd var 
det også på mandag, - da var noen 
i Sverige og hoppet i fallskjerm! 40 
sekunder fritt fall fra 4000 meters 
høyde før fallskjermen foldet seg ut og 
man svevde stille mot bakken. Erfarne 
hoppere var med på tandemhoppene 
og alle elevene var superbegeistret!
Vel hjemme kom de til årets siste Input, 
som er det obligatoriske kveldsmøtet 
som arrangeres en kveld i måneden. 
Der var lærer Anne, som har hatt 
permisjon i år, og holdt andakt.

Så var det i vei til vår tradisjonelle 
avslutningstur til Sauevika, - i 
regnvær denne gangen! Det gikk bra 
likevel! Noen kjørte ribb (superrask 
gummibåt), noen badet!! Og alle 
var med og lagde underholdning. 
Kvelden ble avsluttet med Ord for 
natten, lystenning og en stille stund i 
møtesalen.

På lørdag var det selve 
avslutningskvelden. Den starter alltid 
med festmiddag, og i år var det tapas 
som sto på menyen. Lærer Bernt er 
alltid selvskreven leder av middagen, 
og siden han har en forkjærlighet for 
å kle seg ut, slipper vi ikke unna vi 

andre heller. Hele gjengen ble 
utstyrt med plastpose på hode, 
papptallerkener på ørene, 
medisinglass på øya, og ikke 
minst noen svært kledelige 
tenner!

Kvelden avsluttes alltid 
med noen hyggelige ord til 
hverandre, rektor deler ut små 
kors fra Israel, det er lystenning 
i lysgloben, og etter hvert blir 
det mange gode klemmer, og 
iblant noen tårer også.

Så kom siste dagen, med 
hyggelig samling i gymsalen, 
fine innslag fra de flotte elevene 
våre, rektors siste gode ord til 
årets kull, velsignelsen sunget 
av lærerne, - og så måtte vi alle 
si farvel og takk for i år!

SKOLEAVSLUTNING

De siste skoledagene i året er alltid en litt spesiell opplevelse på 
Haugetun. Mange har knyttet nære vennskap, og det er vemodig at 
veiene skilles. Fra skolens side er vi alltid opptatt av å gjøre de siste 
dagene så opplevelsesrike og hyggelige vi kan, og det skjer alltid mye.

Slik så Anders ut!

e-post: 
haugetun@haugetun.no
internett:
www.haugetun.no
Konto for renoveringsprosjekt:
1050.13.45747
tlf. 69 36 27 20

Årets kull samlet på scenen
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Sommeren lyser mot oss, nå er 
det snart leir. Vi klarer nesten 
ikke vente lenger. Sommer, 
sol, ferie, venner, Jesus, god 
stemning. Ja, vi vet at det 
venter på oss. Nedtellingen 
har begynt og forventningene 
fyller tankene. Blir det som i 
fjor? Kommer han tilbake, han 
jeg ble kjent med forrige gang 
jeg var på leir? Kanskje er det 
første året du skal på leir, da er 

det enda flere spørsmål som 
svirrer i hodet. Uansett blir 
hver enkelt leiropplevelse unik 
og de glemmes sjelden. For oss 
som jobber på regionskontoret 
er leirsesongen nesten som 
en egen høytid. Vi retter oss 
litt ekstra opp i ryggen og er 
veldig stolte! For leirsommeren 
er preget av mange frivillige og 
solide hender som legger ned 
litt ekstra innsats for at hver 

enkelt skal kunne ha en god 
opplevelse på Sjøglimt eller 
Sauevika. Vi ønsker velkom-
men til leir nok en gang. Har 
du ikke meldt deg på ennå, vil 
vi anbefale å ringe i dag! Du 
kan melde deg på ved å ringe 
69 13 36 60 eller fylle ut skjema 
på nettsiden www.acta.as/
ostfold/paamelding 

Vi kan med stor iver og glede 
presentere ny attraksjon på 
Sauevika. Høydeløypa har gjort 
sitt og mange kan se tilbake 
på eksepsjonelle opplevelser 
der, men nå er tiden inne for 
at barn, unge og voksne i alle 
aldre kan utfolde seg i vårt 
nye lekeapparat. Høydeløypa 
senkes til 3 meter over bakken 
og utvides i noe grad. Derfor 

blir det nå et knakende flott le-
keapparat for alle som har lyst 
til å bruke litt energi i trærne. 
Du trenger altså ikke lenger 
være fjellklatrer, ekstremt glad 
i svaiende trær eller være født 
uten redsel for høyder for å 
kunne leke og ha det gøy. Vi 
har knipset litt fra arbeidet 
som nå pågår og håper du vil 
sjekke ut denne til sommeren.

Høydeløypa blir 
lekeapparat

Leir i Østfold Barn Sommerleir 1, 24. - 26. juni, 2. - 4. klasse, Sauevika
Fotballleir, 26. - 29. juni, 2. - 5. klasse, Sjøglimt
Sommerleir 4, 1. - 3. august, 1. - 4. klasse, Sjøglimt

Sommerleir 2, 27. - 30. juni, Sauevika
Sommerleir 3, 7. - 10. juli, Sauevika
Skog og Spa, 8. - 10. august, Sjøglimt

Tweens, 
5. - 7. kl.

Tenleir, 20. - 23. juni, Sauevika

Ungdom, 
8.klasse – 

3.vgs

Minileir for alle 1, 11. - 13. juli, Sauevika
Familieleir 1, 14. - 18. juli, Sauevika
Minileir for alle 2, 19. - 21. juli, Sauevika
Familieleir 2, 22. - 26. juli, Sauevika
Sauevikastevnet 27. juli

Familie

www.acta.as
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God sommer!

For forberedelse og 
gjennomføring av 
leirsesongen.

Om evne og vilje til 
tydelighet i forkynnelse og 
veiledning.

 Vi ber for arbeidet med 
handlingsplanen.

 Takk og bønn for Fermate i 
Østfold.

Østfold

En opplevelse
«Palmegrener, 5 shekel! Kjøp 
gjerne her!» Småguttene på 
Oljeberget roper. Her er det 
marked for palmegrener. Flere 
tusen mennesker er på vei 
mot Betfage, den lille byen 
på Oljeberget som vi kjenner 
fra evangeliene. Herfra skal 
palmesøndagsvandringen 
starte. Etter en times tid 
beveger folkehavet seg langs 
de smale veiene – først fram 
mot siden av Oljeberget der 
utsikten mot Jerusalem åpner 
seg for oss, deretter ned 
fjellsiden, forbi Getsemane, 
over Kedrondalen og opp 
mot den gamle bymuren. 
Underveis synges lovsanger på 
mange språk. Folk har kommet 
fra alle verdens kanter for å 
feire påske i Jerusalem.
Det var her påskens dramatikk 
fant sted for 2000 år siden. Min 
første palmesøndagsvandring 
i Jerusalem satte dype spor i 
livet mitt.

Et spørsmål
Hvor er Gud? - Både i den 
store verden, og i vår egen 

lille, erfarer vi at livet i blant 
fortoner seg slik at spørsmålet 
trenger seg på. Daglig får vi 
innblikk i menneskers nød 
og lidelse ute i den store 
verden… Ikke sjelden bølger 
medfølelsen, så det gjør vondt. 
Samtidig har kanskje den 

enkelte av oss til tider mer enn 
nok med sin egen lille verden. 
I mange hjem og liv griper 
avgjørende øyeblikk inn i vei 
og skjebne – en stor ulykke, en 
dyp sorg, gleder, bekymringer, 
nederlag svik.

Et svar (når jeg tenker etter…) 
Jeg tar ikke mål av meg til 
å gi svar på de store gåter i 
en kort betraktning. Men 
min enkle opplevelse ved 

påskevandringen i Jerusalem 
for noen år siden forsterket 
min erkjennelse av Bibelens 
svar på det påtrengende 
spørsmålet.
Gud er i det høye, sier 
Bibelen. Det er lett å nikke 
samtykkende, fordi vi ofte 
tenker at Gud er fjernt fra 
våre hverdagslige problemer 
og lidelser, sorg og smerte og 
nederlag. 
Men Bibelen sier noe mer: 
Gud er også i det lave! Et 
inntog på en eselfole, et kors 
og en grav hører ikke til 
en fjern virkelighet – ikke 
engang for Gud. For der var 
han selv! Ikke bare i hyllesten 
og jubelen, men i lidelsen og 
døden. Dette er klangbunnen 
for påsken vi har feiret igjen 
denne våren. Dette er Åndens 
fokus ved pinsetider – og i livet 
for øvrig.
Og han lider ikke bare med 
oss, med led FOR oss! Troen 
på Jesus bringer en nåde og 
kjærlighet som favner så dypt 
at vi aldri faller dypere. La det 
bære deg gjennom sommeren.

Det som bærer 
Per Reinert Eriksen, høgskolelektor, bosatt i Borge

Andakt

- Vi faller 
aldri dypere

utland
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Karan var bare 2 år gammel da han utmattet og underernært kom 
til sykehuset i Okhaldhunga. Med kun en liten egenandel for 

medisinene og flinke leger, ble den lille gutten reddet.

Kontonummer: 15030213537  Kampanjenummer: 7001157                        www.normisjon.no                        

 Endelig  
 mett

normisjon oppretter en ny 
base i dhaka i Bangladesh. Be 
for samarbeidet på tvers av 
ulike kulturer, og for at Jesus 
skal være nær og til stede 
midt iblant oss.

Be for byggingen av syke
huset i okhaldhunga.

Hvert enkelt menneske teller. 
Be for de funksjonshemmede 
barna i Aserbajdsjan og 
nepal.

norge

Vi har akkurat feiret grunnlovens 200-årsjubileum. Selv 
hadde jeg gleden av å være til stede på flere nasjonale 
 markeringer. Det var flott å feire Norges frihet sammen med 
kongeparet (og en del andre) i Nidarosdomen. Men aller 
finest syntes jeg det var å feire «Jubileumsgudstjeneste for 
tweens i alle aldre» sammen med Oslo og Eidsvoll Soul 
 Children i Eidsvoll kirke. Det var på samme dag og i samme 
kirke som eidsvollsmennene selv avsluttet sin gjerning med 
en gudstjeneste. Temaet for gudstjenesten var «Framtid og 
håp». Det er et godt tema for grunnlovsfeiringen. Vi trenger å 
løfte frem et håp om en bedre framtid. 

Barn og unge i norge bekymrer seg. I regjeringens 
ungdoms undersøkelse kommer det frem at 67 % av norske 
15–20-åringer bekymrer seg ofte eller av og til for «hva som 
kommer til å skje deg i fremtiden». Det er mange. 

For et drøyt år siden satt jeg utenfor et lite hus i Jharkand i 
India. Vi intervjuet tre 14 år gamle jenter som jobbet i stein-
knuseverkene – et arbeid som best kan karakteriseres som 
slavearbeid, preget av støv og tunge løft. Et av spørsmålene 
var hva som var deres håp for framtiden? De svarte at de ikke 
hadde noe håp for seg selv, men at de håpet at barna deres 
kunne få det bedre. 

Både i norge og i India fortjener barn og unge et håp om en 
god framtid. Gjennom Actas arbeid gir vi gode opplevelser til 
barn og unge i Norge og veier ut av fattigdommen til barna i 
India. Men vi gir også noe enda viktigere. Som kristne har vi 
et enda større håp. Vi håper på en framtid hjemme hos Gud. 
Det er det øverste målet for alt vi er og gjør i Acta – at vi vil 
ha alle med dit! 

Framtid og håp

espen andreas Hasle 
daglig leder i acta – barn og unge i normisjon
espen.andreas.hasle@normisjon.no
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om at barn og unge får 
oppleve å få kraft av gud 
når de er på leir som 
arrangeres av Acta.

for at mange ungdommer 
må få tildelt gode med
vandrere som veileder og 
oppmuntrer til kristen tro 
og tjeneste.

om at jeg og mine kristne 
venner lever nær Jesus.

om at mennesker kan møte 
Jesus og tro på ham ved at 
jeg er villig til å bli kjent 
med nye mennesker.

Bestill abonnement her: www.agenda316.no 
Tlf. 452 13 511, E-post:abonnement@normisjon.no 

         Introduksjonspris 
kun kr. 395,– (ord.pris kr. 495,–)

                                                                            for et helt år!

Alle som mottar «Nytt fra  
 Normisjon» bør også ha 
 Agenda 3:16. De utfyller hverandre  
 på en utmerket måte. Anne Birgitta L. Kvelland
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REGIONKONTORET

Torggata 6, Sarpsborg 
Postadresse: Boks 269, 1702 
Sarpsborg, e-post: 
region.ostfold@normisjon.no
tlf. 69 13 36 60, 
fax: 69 13 36 61
org.nr. 980 545 202 
Kontortid: Mand. - torsd. 
kl. 09.00 - 15.00 
Bankgiro: 3000.14.71682
Hjemmeside:
www.normisjon.no/ostfold 

Regionstyreleder:
Sverre Fjeldberg, tlf. 951 
02 230, e-post: sverre@
plankebyen.net 

Regionleder: 
Bjørnar Holmedal, tlf. 930 46 
924, e-post: bjornar.holmedal@
normisjon.no

Administrasjonssekretær: 
Vera Heines, tlf. 474 83 
630, e-post: vera.heines@
normisjon.no

Misjonskonsulent: 
Boe Johannes Hermansen,  
tlf. 996 12 822, e-post: boe.
johannes.hermansen@
normisjon.no

Leder for Acta:
Marius Kjeve, tlf. 977 73 028
e-post: markje9@gmail.com

Acta-leder: 
Elise Volen-Østerholm, tlf. 474 
83 632, e-post: 
elise.volen@normisjon.no

Familie- og misjonsarbeider: 
Torill Bredeg, tlf. 474 83 633 / 
404 10 681, e-post: 
torill.bredeg@normisjon.no 

Leir- og lederutvikler:
Espen Klingsheim, 
tlf. 474 83 636, e-post: espen.
klingsheim@normisjon.no

FERMATE ØSTFOLD
Tlf. 474 83 600
Sigmund Danielsen
Daglig leder / sjelsørger
e-post: sigmund@fermate.no

Torhild Nordberg
sjelesørger 
e-post: torhild@fermate.no

LEIRSTEDER og SKOLE:

SJØGLIMT LEIRSTED 
1870 Ørje, tlf. 69 81 12 37, 
mobil 924 36 172
e-post: 
sjoglimt@normisjon.no
Bestyrer/vaktmester: 
Knut Edlar Arnesen, 
tlf. 924 36 172, e-post: 
sjoglimt@normisjon.no 

Husmor/kokke: 
Wenche Bjørknes, 
tlf. 404 33 630,
e-post: sjoglimtkjokken@gmail.
com
SAUEVIKA LEIRSTED
1684 Vesterøy, 
tlf. 69 37 70 44, fax 69 37 78 31, 
e-post: sauevika@normisjon.no
Postadresse: Skjelsbusundet 283, 
1684 Vesterøy.
Bestyrer: 474 83 634
Vaktmester: Kjell Pettersen,
tlf. 474 83 635, e-post: kjell.
pettersen@normisjon.no

HAUGETUN 
FOLKEHØYSKOLE
Haugetunvn 3, 1667 Rolvsøy
tlf. 69 36 27 20, fax 69 33 70 07, 
e-post: haugetun@haugetun.no 
Internett: www.haugetun.no 
Kontortid: mand. - fred. 
kl. 08.00 - 16.00 
Bankgiro: 1050.07.29827
Rektor: Per Morten Wiig

NYTT FRA NORMISJON - 
ØSTFOLD
Organ for Normisjon 
region Østfold og Haugetun 
folkehøyskole
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Bjørnar Holmedal
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Boe Johannes Hermansen 
Nasjonalt og utenriks fellesstoff 
er levert av Normisjons 
medieavdeling i Oslo. 
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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 fellesskap. Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus
 

ARRANGEMENTSOVERSIKT
20.-23.06: Tenleir, 8. klasse – 3. 
vgs., Sauevika
24.-26.06: Sommerleir I, 2. – 4. 
klasse, Sauevika
26.-29.06: Fotballeir, 2. – 5. 
klasse, Sjøglimt
27.-30.06: Sommerleir II, 5. – 7. 
klasse, Sauevika
04.07: Haugespillet, Gamle-
byen, Fredrikstad
07.-10.07: Sommerleir III, 5.– 7. 
klasse, Sauevika
11.-13.07: Minileir I, for alle, 
Sauevika 
14.-18.07: Familieleir I, Sauevika

19.-21.07: Minileir II, for alle, 
Sauevika, samarbeid med 
Søndagsskolen
22.-26.07: Familieleir II, Sau-
evika 
27.07:  Sauevika-stevne
01.-03.08: Sommerleir IV, 1. - 
4.klasse, Sjøglimt
08.-10.08: Skog og spa, 5. – 7. 
klasse, Sjøglimt
22-24.08: Kvinneleir, Sauevika
26.-28.09: Tenleir, 8. klasse – 
3.vgs, Sjøglimt
03.-05.10: Hobbyleir, 5. – 7. 
klasse, Sjøglimt

15. 10: Områdemøte for indre 
Østfold. Møtested: Betania, 
Mysen
22. 10: Områdemøte for ytre 
Østfold. 
08.11: Damenes dag og 
mannsfest på Sjøglimt
21.-23.11: Juleverksted, barn 
opp til 8 år i følge med voksen, 
Sjøglimt
28.-30.11: Adventsleir, 2. – 5. 
klasse, Sjøglimt

Se nærmere info på våre 
hjemmesider!

Særlige regionale givertjeneste-
prosjekter:
Forkynnertjenesten, region Østfold, 
prosjektnummer 12046983
Fermate Østfold, 
kampanjenummer  7215001
Gave Sauevika, 
prosjektnummer 11537966  
Gave Sjøglimt, prosjektnummer 11763281  
Gave region Østfold, 
prosjektnummer 11499621

Acta prosjekter: 
Givertjeneste lønn 1-åring 
Acta, Østfold, 
prosjektnummer 11762960
Givertjeneste Acta, 
prosjektnummer 11496353
Gave lønn ettåring, 
prosjektnummer 11762978
Lederopplæring Acta, 
prosjektnummer 11862943  
Gave Acta, 
prosjektnummer 11586146 

Bankkonto:  3000 14 71682

Se våre nettsider!
www.normisjon.no/ostfold

T E L E F O N N U M M E R  O G  A D R E S S E R

Historisk materiale

Gi beskjed til arkivstyret i 
Normisjon region Østfold 
om historisk materiale i for-
eningene, slik at dette ikke 
går tapt.

Ta kontakt med 
Boe Johannes Hermansen

Sponsor:

Hauge-spelet

Tøihusplassen, Gamlebyen, 
Fredrikstad 
fred. 04. juli kl. 20.00 (til kl. 22.00):

Spillet om Hans Nielsen Hauges liv og virke 
blir for første gang fremført i Østfold. En 
av aktene er nyskrevet og har tilknytning til 
Grunnlovsjubileet.

Forhåndssalg av billetter:
www.billettluka.no
Alle Narvesen - og 7-Eleven butikker 
Visit Sarpsborg tlf. 69 13 00 70
eller Normisjons regionkontor

Priser forhåndssalg (pluss billettavgift 20kr):
Hauge-spelet: Voksen 200 kr, barn (opp til 16 år) 100 kr, 
familie (foreldre og barn) 500 kr.
Guidet tur: 70 kr

Arrangør: 
Normisjon region Østfold 
www.normisjon.no/ostfold

Kl. 18.00 (til kl. 19.00): Guidet tur i Gamlebyen, med vekt på 
steder med tilknytning til Hauge. Oppmøte på Tøihusplassen.

 En mangfoldig virksomhet

For garantert sitteplass, ta med 
campingstol.
 
Salg av vafler, kaker og kaffe fra kl. 17.30-
20.00.

Anbefalt parkering i sentrum, med gratis 
ferge til Gamlebyen.


