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Høytid
Vi ønsker alle en god advent, gledelig jul 
og et godt nytt år!
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REGION ØST KJETIL VESTEL HAGA
Vi har tatt en prat med vår 
nye generalsekretær.

BJERKELY FHS
Les om folkehøgskolelivet.

Foto: Neonbrand
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LEDER

Jula handler om Gud som kom helt nær. Den handler om 

Jesus, sann Gud og sant menneske. Et lite barn, Guds sønn, 

sendt for å vise vei tilbake til en levende relasjon med Gud, 

vår Far. Verden trenger Jesus, mennesket lengter etter en 

relasjon med sin Far. Det er du og jeg som bærer historien 

om Han ut i verden gjennom livene våre. 

Så gå derfor ut...

... til de som er ensomme.

... til de som trenger et vennlig blikk.

... til naboen.

... med godhet.

... med en hjelpende hånd.

... med et blikk som anerkjenner og ser.

... med gaver til Guds rike slik at vi kan nå like til

verdens ende.

... med et åpent og ærlig liv.

... med din Gudstro.

... men budskapet om håp.

... med bønn for en venn.

... med en oppmuntring.

... slik at verden kan bli kjent med barnet i krybben. Gud 

helt nær som er levende, som setter fri og som gir deg et 

evighetsperspektiv over livet.

Velsignet juletid til dere alle. 

ANNE LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Vi hadde morgensamling med en 

kreativ andakt av Margrethe, litt 

sanger, morgentrim og innføring i 

hvordan vi skulle få til denne dagen 

på best mulig måte. Alle fikk utsendt 

DIGITAL ADVENTSLEIR
materiell til tre ulike juleaktiviteter i forkant av leiren, 

slik at alle hadde likt utstyr hjemme. Denne bolken 

ble så fin, der vi alle satt og lagde eggekartong- 

krybbe og lagde noe ut av ispinner. 

Vi erfarte at det går faktisk an å kose seg med jule- 

aktiviteter der alle ser hverandre gjennom en skjerm. 

Litt pauser innimellom måtte til, og vi fikk tilsendt 

bilder av hva deltakerne gjorde i pausene, både fra 

de store og de små. Lek og spill var også en bolk 

på programmet, hvor henteleken, quiz, kims lek og 

et tegnespill falt i smak. Tegnespillet online heter 

www.skribbl.io, og kan være gøy for alle der ute. 

Sjekk det gjerne ut som en aktivitet i romjula, med 

familie og venner du ikke får sett så altfor mye. Fest-

kvelden, hvor deltakerne viste frem ulike innslag, var 

også vellykket og populært. Det var morsomt å se 

hva deltakerne fikk til å vise frem, tross digital leir.  

Latter og fnising gikk igjen denne timen. Mot 

kvelden avsluttet vi med en fin kveldssamling der 

alle tente lys i sine hjem, og det ble et varmt og godt 

farvel etter en fin dag «sammen». Vi er strålende 

fornøyd med innsatsen til alle og håper dette  

arrangementet var med på å spre litt julestemning!

FRIDA HEGGE LARSSEN
fhl@normisjon.no

På digital leir kan man være sammen hver for seg.  Foto: Frida Hegge Larssen

Tusen takk til alle dere 
som ble med på digital 
leir 29. november! Da alle 
juleverkstedleirene våre 
ble avlyst i år, fant vi frem 
kruttet, og arrangerte 
digital juleleir i stedet.

Kims lek: hold over det nederste bildet  
og pugg gjenstandene som ligger 
øverst i 30 sekunder. Hold så over det 
øverste bildet og finn det som mangler.
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Navn: Silje Irene Aasen (19), Ulrikke 
Bårdvik Pedersen (19) og Mathilde 
Roterud (22)

Kan dere beskrive folkehøgskoleåret 
2020 med noen få ord?
Kreativt, gøy, sosialt, lærerikt, unikt og 
morsomt.
 
Hva har vært høydepunktet så langt?
Silje Irene: Å få bli kjent med så mange 
kreative og spennende folk.
Ulrikke: Vanskelig å velge, alt har 
vært nytt og spennende dette året. 
Blitt kjent med veldig mange nye  
spennende folk, internatet vårt er blitt 
veldig kjent. Var veldig artig å se en 
serie med noen av vennene våre på 
internatstuen, samtidig var Marioparty 
veldig gøy og sosialt.
Mathilde: Høydepunktet er nok å møte 

flere personer med samme interesser 
som meg.

Hva tenker du om å være på folkehøg-
skole i et koronaår?
Silje Irene: Det har vært like gøy som 
jeg håpet på, selv om korona har satt 
restriksjoner og ting har vært mye mer 
begrenset.
Ulrikke: Det er litt kjipt, vi går glipp av 
mye sosialt og turer som vi originalt  
skulle fått være med på. Jeg ser at  
klassene sliter veldig med å bli mer 
kjent enn hvis vi hadde havnet på  
internat i lag, eller hatt de sosiale  
aktivitetene i starten av året.
Mathilde: Det er ganske spesielt, særlig 
når du leser at andre skoler stenger 
pga. det, men denne folkehøgskolen  
er ganske isolert fra steder med 
mange folk. Vi har fått retningslin-

Vi har lurt på hvordan det er å gå på folkehøgskole denne 
høsten, og tre studenter på Bjerkely folkehøgskole har gitt 
oss svar.

jer som vi følger og de første ukene var det  
veldig strengt i tilfelle noen hadde med smitte. 
Annet enn at det ikke blir turer og ekstra 
håndvask, så føles det ganske likt som i fjor 
da jeg gikk her. Vi er kanskje enda nærmere  
hverandre og vi finner på mye sprell.

Hva har Bjerkely betydd for deg dette året?
Silje Irene: Bjerkely har vært et sted jeg har 
kunnet kommet å være meg selv, et sted å 
skape minner og møte likesinnede folk. 
Ulrikke: Det har vært et veldig lærerikt år 
hvor jeg har fått mange nye venner som jeg 
vil sette pris på hele livet. Det har vært veldig  
sosialt, og samtidig et rolig år som jeg har fått 
brukt til å roe ned.
Mathilde: Jeg går andreåret på Bjerkely fhs, 
jeg har fått møte så mange flotte mennesker 

og kulturen her er veldig positiv. Det å kunne 
komme til et sted hvor du kan gjøre det du liker  
å gjøre og ikke bekymre deg med karakterer 
betyr så mye for meg. Du kan være deg selv 
fullt og helt.

BJERKELY

De tre studentene ved Bjerkely FHS forteller om folkehøgskolelivet høsten 2020. Foto: Anette Brenden

FOLKEHØGSKOLE

BJERKELY 
FHS
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GODHETSBINGO

Advent er en tid hvor det ofte er mye som skal fikses og 
ordnes, og det ene tar det andre. Tida forsvinner og plutselig 
er julen der. Kanskje har du ikke fått tid til å kose deg, eller tid 
til å ha så mye kontakt med de rundt deg som du hadde 
tenkt. I den anledning har vi laget en godhetsbingo! 

Her er det mange måter å bruke tid med de du er glad i. Noen 
er fort gjort, men til stor glede. Andre koster litt, men kan være 
ganske morsomme å gjøre. Kommer du gjennom alle 25 i 
advent? Send oss gjerne en oppdatering på facebook eller 
mail (kmnt@normisjon.no) om hvordan det har gått, og vi er 
spesielt nysgjerrig på hva dere gjorde i det midterste feltet.

Ring til noen du tRoR vil sette pRis på en telefonsamtale

selg noe og gi pengene til et bRa pRosjekt

gi en kaffe-/te-kopp til noen
inviteR noen med på en gåtuR

send en hilsen til eRna solbeRg og RegjeRingen
legg ut god fuglemat til 

fuglene

la noen gå foRan deg i køen på 
butikken

ha en online gløggavtale

gå på døRa med en stoR pynta peppeRkake til 
noen

inviteR 
venneR til å spille skRibbl.io digitalt

skRiv ned en liste med navn du kan be foR

se en julefilm med noen du eR 
glad i

finn på noe du selv synes viseR godhet

legg en koselig hilsen elleR 
tegning i postkassen til naboen

bak elleR lag noe godt til familien elleR andRe næRe

send blomsteR elleR en moRgen-leveRing til noen

gi positiv tilbake-melding til noen på jobb elleR 
skolen

lag en god middag til å kose seg med

Ring noen på teams og syng en julesang

skRiv et koRt til en som tRengeR 
det

lag kakao med kRem og maRsh-mallow en kveld

send en koselig videohilsen til noen du eR glad i

inviteR noen med på båltuR
send noen en hyggelig melding

gi deg selv en pustepause med en kopp te
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Normisjon region Oppland vedtok på  

andre del av årsmøtet i slutten av  

oktober å søke om fusjon med region 

Øst. Hovedgrunnen til det er at regionen 

i flere år har hatt en situasjon preget av 

mangel på ressurser, både økonomisk  

og menneskelig. Regionstyret i Øst har  

nå saken oppe til vurdering og ønsker 

gjerne innspill fra deg. Har du tanker og 

innspill til denne saken send gjerne en 

epost til albh@normisjon.no.

Region Oppland

INFO

Pannekaker, lapper, pinnebrød, folieinnpakket 

banan med smeltede sjokoladebiter, S’mores, 

taco, toast og pizzasnurrer.

Oppskrift S’mores: 

Grill 2 marshmallow over bålet til den smelter. 

Legg en rute melkesjokolade mellom marsh-

mallowen, og legg så dette mellom to marie- 

kjeks.  

Oppskrift pinnebrød med chorizopølse:

Til 4 personer

200 g chorizopølse

0,5 potte frisk basilikum

500 g hvetemel

2 ts bakepulver

5 ss sukker

1 ts salt

1 dl olje

2 dl lunket vann

Ev sesamfrø

Bland det tørre. Spe med vann og olje til 

du får en smidig deig. Finhakk chorizo og  

basilikum og elt det godt inn i deigen. Hvis du 

vil kan du rulle deigen i sesamfrø. Del deigen 

i fire klumper. Tvinn en klump rundt en pinne. 

Stek brødet over bålet til det er gjennomstekt 

eller slipper pinnen. 

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

BÅLKOS PÅ FOSSHEIM

8

Bålpanna testes ved en nesten klar gapahuk. Foto: Monica Borstad

Nå står den nye gapahuken på Fossheim ferdig! Christen Seierstad, 
Per Borstad og Monica har i løpet av høsten jobbet med å få den på 
plass. Gapahuken er bygget opp med gaven som ble gitt til barn 
og ungdom på Fossheim i forbindelse med Even Kildes bortgang. 
Høland bygg, Gausdal landhandleri og Christen Seierstad har spon-
set med gratis varer. Vi gleder oss til hyggelige grillstunder sammen 
rundt bålet!

Våre tips til digg bålmat:

MER 2021 – Acta og Normisjons  

medarbeiderkonferanse for ansatte og  

frivillige, blir i år digital og lokal på 

samme tid! Fra IMI-kirken i Stavanger vil 

det bli sendt inspirerende program hele  

lørdag og søndag. Du kan velge mellom  

10 seminarer og det vil bli god  

forkynnelse, lovsang og gøy kveldspro-

gram med talkshow og intervjuer! Sam-

men er vi Normisjon! Mer info finner du 

på: www.mer2021.no.

Mer-konferansen
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TAKK!

11
Foto: Ethan Hoover

TIL ALLE SMÅ OG STORE TJENESTER SOM ER GJORT FOR FOLK I ÅR 
TIL DEG SOM DELTOK PÅ NOE, FYSISK OG DIGITALT
TIL DEG SOM HAR BEDT FOR ARBEIDET OG FOR MENNESKER
TIL DEG SOM VAR LEDER PÅ LEIR
TIL DEG SOM HAR VÆRT LEDER I ET LOKALLAG ELLER EN FORSAMLING
TIL DEG SOM ARRANGERTE NOE I EN UTFORDRENDE TID
TIL DEG SOM AVLYSTE TING FOR Å VÆRE MED PÅ DUGNADEN OG BESKYTTE DE RUNDT DEG
TIL DEG SOM HAR MÅTTET TA VANSKELIGE AVGJØRELSER I ÅR
TIL DEG SOM GA PENGER TIL ARBEIDET
TIL DEG SOM ARRANGERTE NETTGUDSTJENESTER, NETTSAMLINGER OG DIGITALE JULEMESSER
TIL DEG SOM HAR SITTET I ET STYRE
TIL DEG MED HJERTE FOR MISJON
TIL DEG SOM FORTALTE OM JESUS TIL NOEN SOM IKKE KJENNER HAN SÅ GODT
TIL DEG SOM HAR MINNET DE SOM ALLEREDE KJENNER JESUS OM HVEM HAN ER
TIL DEG SOM HAR TATT EKSTRA MANGE TELEFONER TIL FOLK I FELLESSKAPET DITT
TIL DEG SOM PLANLA TING SOM ALDRI BLE NOE AV
TIL DEG SOM PRØVDE PÅ NOE NYTT
TIL DEG SOM TROFAST HAR HOLDT ARBEIDET GÅENDE, OGSÅ I ÅR
TIL DEG SOM SPREDDE GLEDE RUNDT DEG!

VI ER INGENTING UTEN ALLE OSS MENNESKENE I ACTA OG NORMISJON ØST. 
TAKK FOR DIN INNSATS I ÅRET SOM VAR OG VELKOMMEN MED VIDERE TIL NESTE ÅR,
VI ER STOLTE OG TAKKNEMLIGE OVER Å FÅ VÆRE MED PÅ DETTE VIKTIGE ARBEIDET SAMMEN 
MED DERE!
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Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er 50 år, men ung til sinns! Opprinnelig 

kommer jeg fra Bærum, men jeg er oppvokst i 

Mandal. Jeg er gift med Kristin og vi har barna  

Simen (25) og Helene (21). Ellers kan det sies 

om meg at jeg er glad i båtliv og god mat, er 

en skolemann og begeistret for Acta!

 

Når begynte du å følge Jesus?

Jeg har fulgt ham helt fra dåpen av, men 

jeg ble aktiv gjennom Skolelaget og  

Indremisjonsselskapet i tenårene.

 

Hvilke erfaringer har du som du tar med deg 

inn i jobben som generalsekretær?

Jeg har vært innom mye Normisjonsarbeid 

som jeg håper å kunne trekke god vesel 

på. Jeg er teologi- og presteutdannet, har  

jobbet som ungdomssekretær i Romerike  

Indremisjon, vært bibelskolelærer, misjonær i  

Ecuador, pastor i Norkirken Grimstad og  

jobbet som rektor i 10 år på Bibelskolen i 

Grimstad.

 

Hvorfor ville du ha denne jobben?

Godt spørsmål, jeg hadde det jo aldeles  

utmerket der jeg var på BiG, og jeg opplever  

den nye tjenesten som ganske overveldende  

foreløpig. Jeg har stor tro på Normisjon, 

og tror at det finnes et stort potensiale for 

å mobilisere og samle Normisjonsfolket  

fremover. Det trenger vi som misjonsfolk og 

kirken i Norge. Det motiverer meg veldig å 

se mulighetene for at Normisjon skal lykkes 

i enda større grad både ute og hjemme. Å få 

muligheten til å lede en slik bevegelse er et 

stort privilegium som jeg er meget motivert 

for. Det kan jo fort gå godt!

 

Hva tenker du er viktig for Normisjon framover?

Jeg mener vi må lykkes bedre med å knytte 

ute og hjemmearbeidet tettere sammen slik 

at vi hjemme i større grad eier arbeidet ute 

og utsendingene våre kjenner den samme 

tilknytningen. Vi trenger et sterkt hjemme- 

arbeid for å lykkes ute, og da må vi plante 

flere Norkirker over hele landet. Forenings-

modellen står seg enda noen år for mange, 

men på sikt tror jeg det er menighetsram-

men som vil være grunnpilaren i fellesskap-

Vår nye Generalsekretær startet i oktober. Her kan du få bli 
litt mer kjent med han som skal lede Normisjon framover.

PORTRETT

KJETIL VESTEL 
HAGA

ene i Normisjon.

Acta og Normisjon må knyttes tettere sammen.  

Klokskap og erfaring fra Normisjon må kombineres 

med moment og friskhet fra barn og unge. Kanskje 

er Soul Children en særlig strategisk mulighet her?  

Videre synes jeg vi må bli en bedre skoleeier. Vi har 

27 skoler, 1000 ansatte og 7000 elever i våre hel- og  

deleide skoler. Her ligger det store muligheter for 

både misjon og utrustning til menighet og samfunn 

som vi kan forvalte bedre enn i dag.

 

Er det noen ting du brenner litt ekstra for?

Det jeg blir ekstra sterkt motivert av er der nye  

mennesker kommer til tro. Når jeg hører vitnesbyrd 

fra unge mennesker som har grepet evangeliet triller 

tårene. Både internasjonalt og nasjonalt drømmer jeg 

om at Jesus Kristus skal bli kjent hos nye generasjoner 

og folkeslag. Passer fint det, siden det er visjonen vår.

 

Hva kjennetegner deg som leder?

Jeg vil si engasjert, tydelig, uredd, involverende og 

ikke redd for å støtte meg på de rundt meg. Jeg er 

ikke så god alene, men kan være veldig god sammen 

med andre.

Fem kjappe:

Katt eller hund? Hund, og han heter Caro.

Søtt eller salt? Ja takk, begge deler!

Hav eller fjell? Elsker begge deler, sommer i Grimstad 

er aller best! Sunnmørsalpene hakk i hæl.

Kaffe eller te? Kaffe.

Støvsuge eller klesvask? Klesvaks.

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Normisjons nye generalsekretær Kjetil V. Haga ser stort potensiale i organiasjonen fremover. Foto: Inga Lill 

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

THERESE ANDREASSEN
FERMATELEDER
ta@normisjon.no
952 84 131

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

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT
kmnt@normisjon.no
932 81 347 

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
TEAMLEDER ACTA

mko@normisjon.no
476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT
msks@normisjon.no

980 97 905

OM OSS

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

FRIDA HEGGE LARSSEN
ACTAKONSULENT

fhl@normisjon.no
928 27 190

PAUL OMAYIO
PROSJEKTMEDARBEIDER

pao@normisjon.no
998 63 740

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden 
skulle innskrives i manntall.  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria.  Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.  Josef dro 
da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Da-

vids hus og ætt,  for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og 
som ventet barn.  Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  og hun fødte sin 
sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom 

for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over 
flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om 

dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; 

han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er 
svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som 

lovpriste Gud og sang:
          

    «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden

          blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: 
«La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort 
for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i 

krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle 
som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt 

de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. 

 

Lukas 2,1-20

Foto: Annie Spratt



www.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

Foto: Jeshoots


