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MISJONÆRLIVET
Therese Glendrange forteller om livet og årene 
i Mali.
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REGION ØST NYTT FOR NYE
Når vi nye mennesker med 
det vi gjør? 

LEIRPROGRAM
Se info om alle årets leirer.
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LEDER

I lang tid har jeg sett på meg selv som en person som 
trives bedre med trygghet og stabilitet enn endring 
og nytenking. Det var jeg ganske tydelig på da jeg 
begynte å jobbe i region Øst. Etter cirka 6 måneder på 
jobb, påpekte min leder forsiktig: «Du gjør mye nytt, til 
å være en som ikke er så glad i endring…» Og jeg ble 
plutselig oppmerksom på at mitt forhold til forandring  
er ambivalent: En del av meg vil bare slippe å forholde 
seg til endringer. Mens en annen del av meg synes det er  
spennende å tenke nytt. 

Mitt møte med det ukjente nye rommer følelser  
som kan være ganske motstridende: Det er for  
eksempel oppfriskende, befriende,  skummelt og  
slitsomt til samme tid. Det innebærer tap av oversikt og  
effektivitet for en periode, men gir samtidig nye  
perspektiver og utvidet horisont. Alle disse følelsene 
kan jeg få kontakt med. Og jeg har oppdaget at jeg, 
til en viss grad, kan velge hvilke følelser jeg lar få mest 
kraft. 

Om jeg skal være dønn ærlig, så er jeg mest  
komfortabel med de forslagene til endring jeg selv 
kommer med. For da har jeg kontroll. Men sånn  
ønsker jeg jo egentlig ikke å leve – det er i grunn lite 
berikende, og fører til at jeg låser meg. Også for det 
som Gud peker på. 

La oss gå sammen inn i 2019 med nysgjerrighet og 
åpenhet for hvilke nye dører Gud ønsker å åpne for oss!
Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som 
hendte før. Se, jeg gjør noe nytt! Nå spirer det fram. Merker 
dere det ikke? Jes 43:18-19

Nytt år - nye 
muligheter...

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

I barne- og ungdomsarbeidet vårt er vi hele tiden 
opptatt av om det vi gjør virker etter hensikten.  
Det er så enkelt som at vi stiller spørsmålet: “blir 
mennesker ledet til Jesus og hans nye familie  
gjennom arbeidet vi driver?” Og tar konsekvensen 
av svaret vi finner.
 Gjerdrum Normisjon startet i fjor Super-
torsdag. Noe nytt er etablert og fellesskapet når 
noen nye gjennom det. Alpha-medarbeidere fra 
Lillestrøm Normisjon reiste før jul til Hamar for 
å støtte fellesskapet der i å etablere nytt Alpha- 
arbeid på Hamar. Noe nytt startes, vi tror det vil 

Skal nye mennesker nås med de 
gode nyhetene om at Guds rike er 
tilgjengelig, må vi alle tenke  
igjennom om vi kan gjør noe nytt.

NOE NYTT FOR NOEN NYE
nå ut til noen nye. Høvik Normisjon endret tidspunkt 
for sitt møte fra kveld til formiddag og besøket gikk  
umiddelbart opp. En liten endring forandret mye.  
Fellesskapet i Fetsund Normisjon lyste ut stilling 
i fjor høst og i disse dager ansetter de barne- og  
ungdomsarbeider, for å gjøre noe nytt for noen nye. 
Det samme fellesskapet inviterte alle nye naboer 
fra et stort nytt nabolag til bedehuset på nabofest.  
Bedehuset var fullt den kvelden fordi noen gjorde noe 
nytt for noen nye.
 Samtidig er det så vanskelig for mange av 
oss å gjøre noe annet enn det vi alltid har gjort. Hva  
kommer det av? Et av svarene er at vi ikke ser at 
metodene, husene og programmene våre kun er  
verktøy som har sine begrensninger. Vi forelsker oss i 
den metoden som bragte de gode nyhetene til oss. Vi  
blir som den hjemmeværende sønnen i Lukas 15.  
Hardt arbeidende i eget hus, istedenfor å være  
sammen med den lengtende Faren som gjerne skulle 

gjort noe nytt for å hente hjem den fortapte lillebroren.  
Målet er ikke å komme hjem til Gud, eller å bli den 
hjemmeværende storebroren. Målet er å bli lik den 
lengtende faren og at vi der vi er leter etter muligheter 
for å komme i kontakt med alle som trenger å høre de 
gode nyhetene. Om at Himmelriket er tilgjengelig og 
at vår himmelske far har gitt alle som kommer til Jesus 
en ny familie og ett nytt oppdrag: bli med å gjør noe 
nytt for nye!

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
dwhs@normisjon.no

Vi ser ikke at metodene, 
husene og programmene 
våre kun er verktøy som 
har sin begrensning.

Foto: Sushobhan Badhai
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På et teltmakerseminar i Bergen i 2001 delte jeg rom 
med en dame. Det var Karen Ekern, ansvarlig for  
rekruttering av nye misjonærer i Normisjon. Jeg had-
de aldri vært i Afrika før, men jeg hadde lest mange 
romaner av afrikanske forfattere og hadde masse  
eventyrlyst. Hun fikk rekruttert meg i løpet av den helga. 
 
Tiden i Mali har vært variert. Jeg har bodd i en landsby  
helt vest i Mali i seks år. Der hadde jeg ansvar for 
barne- og ungdomsarbeid, og for å følge opp kristne  
grupper i området. Jeg var leder for et bistandsprosjekt i  
Bamako i et år. De siste seks årene har jeg vært leder for  
Normisjon sitt arbeid i Mali og Senegal. 

Mali ble i mange år holdt fram som et forbilde på 
demokrati og stabilitet i Afrika. I 2012 endret det seg. 
I nord ble militæret angrepet, først av separatister og 
siden av islamister. Samtidig gjorde deler av militæret 
statskupp. Demokratiet viste seg å bare være et tynt lag 
på toppen av mye korrupsjon og vanstyre. 

Normisjons misjonærer evakuerte ut av Mali i mars 
2012, og igjen i januar 2013. Siste gangen reiste vi til 
Øst-Senegal. Vi var ikke mange månedene i Senegal 
før vi igjen var tilbake i Mali, men møtet med folket i  
Senegal og usikkerheten i Mali gjorde at vi startet opp 
et eget arbeid i Senegal blant malinkeene der. 

Det er stas å få være med på så mye spennende, som for 
eksempel bibelfesten i 2008. Da markerte vi utgivelsen 
av det nye testamentet til kassonké. Festen og gleden 
gjorde utrolig inntrykk, spesielt det at alle var med. 
Det var bare en håndfull kristne i landsbyen, men på  

festen var både landsbysjefen og hans råd, jegerlauget 
og skaldene. Alle feiret å ha fått en hellig bok på sitt 
språk. Mange gjester kom også; ledere for kirkene i 
Mali, bibelselskapet, tidligere Normisjonsmisjonærer. 
Da jeg så disse misjonærene, som jeg tidligere bare 
hadde hørt navnet på, tenkte jeg at når hele Bibelen 
er ferdig da skal jeg også komme ned og feire sammen 
med menigheten og kassonkeene. Det har gått elleve 
år siden den gangen. Nå er oversetterteamet, ledet 
av Guri Enger, ferdige med å oversette alle tekstene i 
det gamle testamentet til kassonké. Det er ennå noen  
gjennomlesninger og rettinger som står igjen, men om 
et par år blir det fest! 

De to siste årene har vi hatt Agenda1 her i Mali.  

I 2003 kom jeg til Mali. Fremdeles hender det at jeg blir helt satt ut av hvor 
annerledes det ser ut rundt meg. Det er akkurat som på film! Og i dette får 
jeg leve og arbeide. Det er et utrolig privilegium.

TIL BIBELFEST
Fra statskupp

Therese i Mali. Foto: privat

MISJONÆRLIVET

Du kan lese mer på bloggen min: 
http://glendrangeposten.blogspot.com

Foto: privat

Mali ble i mange år 
holdt frem som et 
forbilde på demokrati 
og stabilitet i Afrika. I 
2012 endret det seg. 

Agenda1 er et læringsfellesskap der menighetene får 
undervisning og hjelp til å gå et skritt lenger ut med 
evangeliet. Vi skulle først bare teste det ut med noen 
menigheter, men alle ville være med. Etter litt kaos 
endte vi opp med rundt 20 menigheter fra Normisjons  
samarbeidskirke. Og alle har tatt skritt framover. 
Flere nye har blitt kristne. Menigheter finner kreative 
måter å vise Guds kjærlighet til naboer og nærmiljø.  
Kristne får øynene opp for hva vi har fått å gå med. En 
av deltakerne på Agenda1 i høst sa: «Det har vært som 
en tåke for øynene våre, så vi har ikke sett Gud klart.  
Etter Agenda1 undervisningen ser vi ham mye  
klarere!» Tenk å få være med på noe sånt! 

THERESE GLENDRANGE
thereseglen@hotmail.com
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Lørdag 27. april 2019 blir det årsmøte på 
Låven på Løken. Både Acta og Normisjon 
har denne gangen årsmøte samme dag. 
Hold av dagen, mer informasjon om tid og 
program kommer. 

Årsmøte 

Helgen 25.-26. januar møttes ledere og 
styrer fra Østlandet igjen til Agenda 1.  
Menigheter og fellesskap som går  
sammen for å nå ut. Sammen ser vi på 
hva som er, og drømmer om hva som 
kan bli. 57 deltakere har blitt utfordret på  
misjonalt lederskap.

Agenda 1

NYHETERTETT PÅ LIVET

«Vi er et ungt par med to små barn. Vi har vært lite kjent 
med det kristne miljøet før nå de siste to årene. Her har 
vi blitt med i en gruppe hvor vi samtaler om familien. 
Hvordan leve som familie? I gruppen møter vi på en type 
informasjon hvor det er mye nytt for oss. Kan du gi oss 
noen punkter som viser viktigheten av å se hverandre 
som par. Kan du også si noe om hvordan dette forholder 
seg overfor barna våre? Vi har fått det bedre som familie. 
Vi vil lære mere.»
Aller først en påstand: Mye godhet smitter – akkurat 
som sykdommer. Når dialogen mellom dere er preget 
av at dere aktivt lytter til hverandres svar, opplever man 
å bli sett. Generelt kan vi si at når noen gir vår fortelling 
oppmerksomhet, så styrkes selvbildet vårt. Å høre på 
hverandres fortelling, uten stadig å bli avbrutt, er en 
god vitamin i et parforhold. Det er med på å forme oss. 
Vi er hverandres medskapere. Bjørn Eidsvåg synger  
i en sang: «Jeg blir til meg i møte med deg.» Denne  
setningen rommer mye godt og mye god visdom i hva 
det er å bli sett og elsket. 
Du skriver at dere har fått det bedre. Jeg tolker deg 
dithen at du ser at du er blitt mer verdifull. Dette skjer 
når noen i praksis viser deg at du er det. Andre må tro 
på oss før vi kan tro på oss selv. Og dette kan være 
broen over til hvor viktig dette er for barna i familien 
deres. Vis dem mye godhet. La dem få med seg en 
ballast der de har «sekken full» av dette. Ja, vis dem 
kjærlighet. Motsatt bagasje gjøre det ofte vanskelig å 
se at man er verdifull. 
Fordi vi er voksne, kan vi klare å bruke andre 
tolkningsnøkler, se andre årsaker. Barna har ikke denne 
utvidede tolkningshorisonten.
Du skriver også at dere er relativt nye i en menighets-
sammenheng. Derfor: Det finnes en «vertikal linje»  
i dette også: Gud vil deg vel. Han lytter – han  
fordømmer ikke. Han gir deg oppmerksomhet og  
ønsker å bekrefte deg som den du er.
Det at andre har tro på meg, gjør meg godt. Å bli  
behandlet godt, både av Gud og mennesker, skaper 
mye god energi.

SIGMUND DANIELSEN
sigmund.danielsen@normisjon.no

Therese Andreassen tar over som ny Fermateleder  
etter at Bjørnar Holmedal sluttet til jul. Hun kombinerer  
denne nye stillingen med Actalederjobben.  Med sin  
diakonutdanning brenner Therese for at mennesker skal 
bli møtt, sett og kunne få være ærlige med livet. 

Ny Fermateleder

– Vi tilpasser hvor mye vi bruker på misjon til realistisk 
budsjetterte gaveinntekter, sier landsstyreleder Hallgeir  
Solberg. – I tillegg skal driften ved hovedkontoret  
effektiviseres, og det nedbemannes fem stillinger. 

– Nå har vi nådd en viktig milepæl for å få et positivt 
årsresultat i 2019. 

– I tidligere år har vi, enkelt sagt, brukt mer penger enn 
vi har fått inn. Det gjør vi ikke i budsjettet for 2019, sier 
generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

På internasjonal misjon gikk åtte millioner kroner i 
2018 til arbeid som også er blitt fullført dette året. 
Dette gjelder i hovedsak utbyggingen av Okhaldhunga 
sykehus, som nå er ferdigstilt, samt midler innsamlet 
til gjenoppbygging etter jordskjelvet i Nepal i 2015 og  
etter flom i Sør-Asia i 2017. Disse midlene videreføres 
altså ikke i 2019, siden disse arbeidene er fullført. 

Den reelle reduksjonen i overføringer til internasjonal 

Normisjons landsstyre har vedtatt et 
budsjett for 2019 som vil gi positivt 
resultat før skatt. 

BALANSE FOR 2019

misjon i 2019 er dermed på 3,7 millioner kroner sett opp 
mot 2018. 

– Vi er stolte av at vi nå leverer et budsjett som har et 
positivt resultat før skatt. Nå er jobben å få arbeidet 
gjort i tråd med dette budsjettet, sier Kvelland. 

– Vi har tilpasset omfanget av misjonsaktivitet til 
gaveinntekter og vi jobber også med å finne løsninger 
som gjør at arbeidet er mindre utsatt for svingninger 
i gaveinntekter, avslutter Anne Birgitta Langmoen  
Kvelland.

Pressemelding fra Normisjon Sentralt

OM SAKEN 
 ■ Normisjon Sentralt meldte i 

2018 et stort underskudd.

 ■ Det nye landsstyret bestemte at 
budsjettet for 2019 skulle gå i null. 

Framlegg av Actas årsrapport av Actastab: 
Margrethe (t.v.), Therese og Daniel .

Therese Andreassen er nå leder for Acta og Fermate. 

Det oppleves som svært 
meningsfylt å gå inn i det 
viktige arbeidet som  
Fermate gjør, og bli en del 
av Fermateteamet!
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Vi ønsker at alle skal få delta på leir, uavhengig av økonomisk situasjon. Med leirstøtte kan du få dekket deltakeravgift,  
eventuelle reisekostnader, assistent, tolk. For mer informasjon om leirstøtte, ta kontakt med ta@normisjon.no / 95284131.

KREATIV LEIR / 1.– 3. FEBRUAR
Alder: 5. – 7. trinn
Pris: 900*,-/1000,-
Kontaktperson: Daniel
Band, låtskriving, drama (NYHET!), sang, dans, 
 musikkproduksjon, film, foto og kreativt verksted 

5. KLASSELEIR / 1.– 3. MARS
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: Petter Piita
Lær mer om NT og bli med på gøye aktiviteter

AMIGOS: PÅSKE / 12.– 14. APRIL
Alder: 2. – 4. trinn og yngre med voksen
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: Margrethe
Påskeverksted og påskebudskap

PÅSKE 5.-7. TRINN / 15.–17. APRIL
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: Petter Piita
Eggjakt, påskegøy og topp stemning

PÅSKE 13+ / 17.– 21. APRIL
Alder: 8. trinn – 3VGS
Pris: 1750*,-/1850,-
Kontaktperson: Therese
Leirsjef: Simen E. Juul-Hansen
Vi setter fokus på Jesus i påskedagene

LEIRDAG / 26. MAI, KL 15.00
Alder: 7-åringer 
Pris: 100 kr for mat
Kontaktperson: Margrethe
Denne dagen vil du og 7-åringen få noen timer 
med smaksprøve på leir. Dette tror vi vil gi mer-
smak, og gjøre barnet ditt tryggere på å melde 
seg på til sin første leir. 

AMIGOS: SOMMER / 14. – 16. JUNI
Alder: 2. – 4. trinn og yngre med voksen
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: Margrethe
Sommer på Fossheim med misjonsfokus

FOTBALLEIR / 24. – 27. JUNI 
Alder: Ferdig med 4. trinn til ferdig med 7. trinn
Pris: 1275*,-/1375,-
Kontaktperson: Therese
Spark i gang ferien med fotball og Jesus

SNØLEIR / 8. – 10. FEBRUAR
Alder: 3. – 7. trinn
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: May Solveig
Haraset har alltid nok snø til aking og lek

5. KLASSELEIR / 8. – 10. MARS
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: May Solveig
Bibel, lek og gøy   

PÅSKELEIR / 12. – 14. APRIL
Alder: 8. trinn og oppover
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: May Solveig
Godt fellesskap og fokus på påskebudskapet

SOMMER- OG FAMILIELEIR
21. – 23. JUNI
Alder: Familie (barn i 3. – 7. trinn kan reise  
uten følge av voksen)
Pris: 850*,-/950,- 
Makspris pr familie: 3000,-
Kontaktperson: May Solveig
En fin leir for hele familien med misjonsfokus

VÅREN 
2019

BESTEFORELDRELEIR
12. – 14. AUGUST
Alder: Besteforeldre og barnebarn i alle aldre
Pris: 850*,-/950,-   
Makspris pr familie: 3000,-
Kontaktperson: Margrethe
Få et minne for livet sammen med barnebarna

ACTIONLEIR / 13. – 15. SEPTEMBER
Alder: 5. – 7. trinn
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: Therese 
Action, moro og festkveld

TENLEIR / 18. – 20. OKTOBER 
Alder: 8. trinn – 3 VGS
Pris: 850*,-/950,- 
Kontaktperson: Petter Piita
Opplev Jesus, venner og livet.

AMIGOS: JULEVERKSTED
15. – 17. NOVEMBER
Alder: 2. – 4. trinn og yngre med voksen
Pris: 900*,-/1000,-
Kontaktperson: Margrethe 
Juleverksted og juleevangeliet

JULEVERKSTED / 22. – 24. NOV
Alder: 5. – 7. trinn
Pris: 900*,-/1000,-
Kontaktperson: Therese
Julestemning og venting på advent 

NYTTÅRSLEIR
30. DESEMBER – 1. JANUAR
Alder: 8. trinn – 3 VGS    
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: Petter Piita
Nyttårsfest med venner og Jesus

TENLEIR / 30. AUGUST – 1. SEPTEMBER
Alder: 8. trinn og oppover
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: May Solveig
Kule aktiviteter, venner og god stemning

HEADS UP / 27. – 29. SEPTEMBER
NB. Skogstad leirsted på Eina 
Alder: 2. – 7. klasse
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: May Solveig
En samarbeidsleir mellom Hedmark og Oppland 

ADVENTSLEIR / 22. – 24. NOVEMBER
Alder: 3. – 7. trinn
Pris: 850*,-/950,-
Kontaktperson: May Solveig
Adventsverksted og julestemning

HØSTEN
2019

LEIRER
Acta region Øst

*Forutsetter medlemskap i Leirklubb Haraset/Fosseim, dette koster 50,- per kalenderår.

ÅRSMØTE OG ACTA GATHERING / 
27. APRIL
Fossheim Leirsted
Pris: 180 kr for mat på årsmøte, 200 
kr for mat og snacks på ActaGathering

PADLELEIR / 7. – 9. JUNI
Alder: 8. trinn og oppover
Pris: 400,-
Kontaktperson: Morten Ruud 
(mr253@kirken.no)
Padling, bålkveld og overnatting i telt

SKJÆRGÅRDS MUSIC&MISSION 
FESTIVAL
Dato: 2. – 7. juli  
www.sginfo.no

SOMMER I SØR
Dato: 9. – 14. juli i Grimstad 
www.sommerisor.no

ANDRE
ARRANGEMENTER

VÅREN 2019

HYTTETUR TIL DALEN
6. – 8. SEPTEMBER
Alder: 20+
Pris: 300,-
Kontaktperson: Kristina
Sosial helg med spill, moro og input

SOUL CAMP
Save the date!
11. – 13. oktober 
Alder: 7-19 år
Kontaktperson: Daniel 
Bli med på en helg full av musikk-
glede og fellesskap med kor fra hele 
østlandsområdet – eget opplegg for 
teens!

HØSTEN 2019

HARASET

HARASET

FOSSHEIMFOSSHEIM

Påmelding til våre leirer og arrangementer skjer via checkin.no, ved å søke på aktuelt arrangement 
eller leirsted (Fossheim, Haraset eller Dalen).
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Ellers kan man få tak i oss på mail: region.ost@normisjon.no eller på telefon: 22 98 60 70.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
REGIONLEDER
albh@normisjon.no
473 65 035

THERESE ANDREASSEN
ACTA- OG FERMATELEDER

ta@normisjon.no
952 84 131

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
ORGANISASJONSUTVIKLER
dwhs@normisjon.no
922 20 644

DANIEL S. JOHANNESSEN
ACTAKONSULENT

dj@normisjon.no
975 68 345

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT
kmnt@normisjon.no
932 81 347 

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
ACTAKONSULENT

mfk@normisjon.no
476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT
msks@normisjon.no

980 97 905

OM OSS

Regionens leirsteder

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946

LEIF GORDON KVELLAND
ALPHAKONSULENT
leif.g.kvelland@normisjon.no
478 64 547

FOSSHEIM LEIRSTED
Kontakt: Monica Borstad
977 23 967

DALEN LEIRSTED
Kontakt: Morten Aaslund
982 66 428

HARASET LEIRSTED
Kontakt: Håvard Monsen
975 79 001

GJERDRUMKONFERANSEN
Hold av datoene 21. - 24. mars!
Regionen ønsker sammen med Gjerdum Normisjon DEG velkommen 
til en møteuke for hele familien. Det blir noe for enhver smak. Anne-Lin 
Hynnekleiv, Leif Gordon Kvelland og Dag W.H.Stang blir med hele 
langhelgen og vi håper å se mange av dere der.

For mer detaljer følg med på regionens nettside og Gjerdrum Normisjon sin 
facebookgruppe.
 
 VELKOMMEN!



12www.normisjonost.no  I  region.ost@normisjon.no  I  22 98 60 70  I  Staffeldsgate 4, 0166 Oslo Følg Normisjon region Øst i sosiale medier

til nye generasjoner
JESUS KRISTUS

og folkeslag

VÆR MED Å GI!
NOEN GANGER ER DET VANSKELIG Å VITE HVORDAN MAN KAN VÆRE MED Å BIDRA.

Hvis du har lyst til å gi av tiden din, veileder vi deg gjerne til hvordan du kan bidra i ditt lokallag 
eller forening. Ta kontakt: annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Hvis du har lyst å gi penger til regionarbeidet, lokallagene, misjon eller leirarbeidet kan du bli 
fastgiver ved å sende mail til: kristina.thorangen@normisjon.no

Ønsker du å gi en gave kan du bruke vipps som merket over eller  
kontonummeret 3000.14.71607 og merk det med “gave”.

VIPPS: BETAL

 TIL 71850 
OG MERK 

HVA DET SKAL  
GÅ TIL


