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Sammenslåingsfest
Sammenslåingen er gjennomført, og ble markert med en 
stor fest på Skogstad leirsted. Les mer om det inni bladet. 
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REGION ØST INTERNASJONALT
Vi har en ny sak om inter- 
nasjonal misjon: utdanning.  

ANSETTELSER
Møt våre nye ansatte.

Foto: Kristina Thorängen
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LEDER

Da jeg var 16 år fikk jeg for første gang en erfaring av Den 

Hellig Ånd, en opplevelse av at han kom nær. Det satte 

meg i brann til å nå nye med evangeliet, og gav meg en 

lengsel etter å søke etter hva som lå på Guds hjerte. Vi var 

en liten gjeng som fikk oppleve dette sammen, og det er 

fasinerende hvordan de ulike nådegavene fikk sitt uttrykk 

i hvordan vi kontekstualiserte dette når vi kom hjem. Jeg 

opplevde en sterk trang til å være i bønn, min gode venn 

en sterk trang til å gå ut og møte folk. Vi gikk i en pendel, 

ut for å møte mennesker, inn for å be. Vi som felleskap  

utgjorde sammen en god balanse mellom å søke Gud og 

gjøre ham kjent. Vi var aldri ment til å gå alene, men ment 

for fellesskap der vi får fylle hver vår del.

 

Sammenslåingen er nå et faktum, og sammen skal vi få  

feste blikket på det som ligger foran oss. I det blir jeg  

minnet på at vi ikke løper rotløse. Vi har røtter som gir 

oss tilhørighet. Vi er en del av en historie og grunnfestet i 

Hans kjærlighet.

 

Nå ber jeg for at hver enkelt av dere skal få kjenne Gud 

mer for hver dag og gjøre Han kjent der du lever ditt liv. 

Der en i fellesskapet trekker inn i bønn, skal en annen 

få utfordre til å gå ut. Så ber jeg om at vi skal få være  

nabofolk som deler liv og tro med de rundt oss slik at 

mennesker skal få se hvem Jesus er.

ANNE LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Mange snakker om at de gleder seg til 

å komme tilbake til normalen, mens 

andre snakker om at nå er det en ny 

normal.  Det som er helt sikkert er at 

vi aldri egentlig vet hva fremtiden  

bringer, hva som skjer med sam- 

funnet, eller hvordan «normalen» vil 

bli. Siden i sommer har vi fått lov til 

å være litt mer sosiale.  I Oslo kan vi 

ha besøk av så mange vi vil om de 

er vaksinert, og opptil tjue personer 

hvis de kan holde en meters avstand. 

Forskjellen er stor fra begrensnin-

gene som ble pålagt oss for snart ett 

år siden.

 

Høsten har derfor startet opp med 

mindre hjemmekontor og de aller 

fleste barn og ungdommer er til-

bake i skolen. For mange gjør det at  

rutiner og rytmer er tilbake til en 

slags normalitet.

 

For vår del betyr dette at vi kan 

ta opp igjen relasjonen til flere. 

Savnet etter fellesskap med naboer,  

venner og familie har vært krevende 

å kjenne på. Denne høsten inviterer 

vi igjen til husfellesskap og det er 

fantastisk fint å kunne dele liv, lese 

bibelen og be sammen. Noe vi ikke 

har kunnet gjøre siden mars for  

halvannet år siden.

 

HVEM ER NABOEN?
Nå som samfunnet åpner mer opp kan vi løfte  

blikket og se oss rundt i eget nabolag. Be for de 

menneskene som lever i dine omgivelser. Noen 

kjenner du godt, andre er fremmede for deg. Legg 

merke til om det er noen som står frem for deg, som 

tankene dine kretser rundt og som Gud kanskje 

minner deg på. At du skal be for de eller gjøre noe 

konkret.  Invitere på en rusletur i nabolaget, sette 

av litt ekstra tid, noen minutter neste gang dere 

møtes i gata, eller oppgangen. Spørre: hvordan står 

det til med deg, egentlig? Lytt litt ekstra til svaret,  

samtidig som du ber til Gud inni deg: «Hva gjør 

du Far, er det noe du vil minne meg på, at jeg skal 

bidra med? Gud er allerede tilstede hos ethvert  

menneske, og han vil gjerne ta deg med på noe av 

det han gjør. Er det noen som trenger praktisk hjelp? 

Har du stående ting som kan gis bort til andre som 

trenger det?

 

Det er lite som skal til for å bety en stor forskjell i 

andre menneskers liv.  Ta nabolaget med deg inn 

i din egen bønnetid, og ta initiativ til å gjøre godt 

og være god når Den hellige Ånd minner deg på 

noen konkret. Er du usikker? Det er aldri galt å gjøre 

godt, eller være vennlig. Spre et smil, et hei, et åpent 

hvordan står det til, eller en kaffekopp i solveggen.  

I forbifarta. Tilfeldige små handlinger i godhet  

forandrer verden.

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
dwhs@normisjon.no

  Foto: Matt Donders

Etter hvert som myndig- 
hetene iverksetter 
endringer, har vi mer 
kontakt med hverandre 
igjen. 

Blikket 
festet fremover
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Dirk Cordier er 43 år gammel, og kommer 

opprinnelig fra Cape Town i Sør-Afrika. 

Han flyttet til Norge i 2005 etter å ha møtt 

kjærligheten. Han er gift med Renate, som 

han ble kjent med da de var studenter hos 

Ungdom i Oppdrag. Sammen har de 3 barn 

på 2, 9 og 14 år.

Dirk er utdannet pastor, og har en bachelor  

i teologi. Nå, etter over ti år som trofast 

ansatt i Frelsesarmeens barn og ungearbeid 

(FABU) takket Dirk ja til jobben hos oss.  Dirk 

er ikke redd for utfordringer og har en variert  

bakgrunn fra alt fra budbil til pastorstilling.

Noen av dere har kanskje møtt Dirk før: Han 

har nemlig hatt noen andakter på Actaleirer i 

region Øst tidligere, og sønnen hans, som har 

vært aktiv i Soul Children-kor helt siden han 

var liten, synger nå i Oslo Soul Teens.

Dirk har mye erfaring og gode opplevelser 

fra arbeid med konfirmanter. Han forteller 

at konfirmantleirene han har vært med på å  

arrangere har gjort stort inntrykk: «I  

konfirmantukene har jeg sett hvordan  

mange blir frelst og får sterke møter med 

Den hellige ånd». 

Det har blitt utallige timer på leir og ung-

domsfestivaler, noe som passer bra når man, 

som Dirk, trives med å være på leir. «På leir er 

alle samlet med det samme fokuset: Jesus.» 

Men Dirk er også opptatt av at det som skjer 

på leir blir tatt med videre i hverdagen. At det 

ikke bare blir en leirboble, men også bygges 

tilhørighet til fellesskap og relasjoner som er 

der til daglig, for at troen skal kunne vokse. 

Relasjoner og disippelgjøring er begreper  

som Dirk er opptatt av: «Det er lettere å 

snakke med noen om Jesus når man har en 

tilknytning til de fra før». Han peker på at når 

man som leder har en relasjon til de unge, 

så får man bedre tilgang til å snakke med 

de om livet. Det blir mer naturlig å kunne ta 

opp ting og utfordre når man kjenner og vet 

hvem ungdommen er. «Jeg ønsker å være en 

leder som er tilgjengelig, fleksibel og åpen 

for nye tanker.»

I september tok Dirk Cordier over stafettpinnen som Actas nye 
teamleder i region Øst.

Vår nye teamleder ønsker å være et forbilde for folk 

rundt seg. Han understreker at det ikke er nok å ha 

den rette utdanningen og kompetansen til jobben: 

«Den beste lederen har fokus på Jesus. Det er viktig å 

ha noen som elsker Jesus og har en relasjon til ham i 

denne stillingen. Det må være til Guds ære. Ellers blir 

det bare en jobb uten frukt». 

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

 Foto: Kristina Thorängen

ACTA

Jeg ønsker å 
være en leder 
som er 
tilgjengelig,  
fleksibel og åpen  

           for nye tanker.

Møt Actas nye
TEAMLEDER
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ODA VIK STRAUME er 23 år og kommer fra 

Sandnes, men bor nå i Oslo. Hun studerer teologi 

og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. 

På fritiden tar hun seg gjerne en tur i skogen eller 

en runde frisbeegolf. Oda skal jobbe som leir- 

arbeider, i hovedsak på Fossheim. 

NYE ANSATTE

6

Vi er så heldige at vi har kunnet ansette nye mennesker. Det er flere 
det siste halvåret som har sluttet, så vi har sett over kabalen og 
landet på en blomsterbukett av mennesker som vi gleder oss til at 
både dere og vi skal bli kjent med.
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SAMUEL LANGELAND er 22 år og en stolt 

Sotraværing fra Vestlandet som elsker idrett,  

natur, musikk og godt lag med gode venner. 

Aller viktigst er han en etterfølger av Jesus og 

driver mye med menighetsarbeid. Nå for tiden 

studerer han ledelse og teologi på Høyskolen for 

Ledelse og Teologi. Samuel skal jobbe som leir- 

arbeider, i hovedsak på Fossheim. 

JULIE KVALEVAAG-HOLM er 21 år og kommer 

fra Brumunddal. Hun brenner for at barn og 

ungdom skal få bli kjent med Jesus, og tror 

at leir er en unik og viktig mulighet for å få til 

dette! Hun har i år jobbet som miljøarbeider på 

Kongshaug Musikkgymnas og studert praktisk 

teologi og ledelse. Julie skal jobbe som leir- 

arbeider, i hovedsak på Skogstad og Kirketeigen. 

MARTE REBECCA DÆHLEN bor på Toten, har en 

mann, fire barn og en katt. Hun er glad i leir og 

brenner for at barn og unge skal få høre om Jesus.  

Hun er godt kjent med Acta etter flere år som 

tweenskonsulent i Oppland. Hun liker å strikke, 

bake og dra på konsert. Fremover skal hun jobbe 

som Actakonsulent i Oppland samtidig som hun 

blir bestyrer av Skogstad Leirsted. 

STÅLE SANDBEKKEN kommer fra Eina i Vestre 

Toten og skal starte som fellesskapsutvikler. Han 

har en mastergrad i ledelse ved BI Oslo og har et 

lite foretak der han selger veiledning til bedrifter 

og organisasjoner. Han regner Skogstad leirsted 

som hovedarena for leirdeltakelse, ledertrening 

og utprøving av egne ferdigheter. I 1997 ble 

han utfordret av en av de faste forkynnerne i re-

gionen om å holde andakter, også for voksne. Si-

den det har han vært fritidspredikant i Indremis-

jonen og senere i Normisjon, og han liker godt å 

forkynne Guds Ord.

ANSATTE

I tillegg har vi ansatt Hanne Mette Roaas. Hun begynner i desember, 

og vil bli presentert nærmere oppstart. 
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Andakt. 

Jeg vil gjerne dele en av mine favoritttekster fra  

Bibelen med dere, med hovedfokus på prosessen  

heller enn selve mirakelet. 

Teksten er hentet fra Lukasevangeliet kapittel 18, vers 

35-41. Her har vi en mann som mest sannsynlig har 

vært blind hele livet sitt. Han har aldri sett sine forel-

dre eller sine venner, hvis han hadde noen, og heller 

ikke seg selv. Han har aldri sett maten han spiser, 

soloppgangen, solnedgangen eller stjernene. Hver 

eneste dag har han blitt plassert på gatehjørnet av 

familiemedlemmer for å tigge. Dette var den eneste 

måten å overleve på. 

Så spør Jesus han: “Hva vil du at jeg skal gjøre for 

deg?” Hva er det Jesus spør han? Tuller han?

Den blinde mannen hadde hørt om en mann som 

kunne helbrede hvem som helst, som kunne gi synet 

hans tilbake. Denne mannen ville han møte, og når 

han hørte at Jesus skulle passere han, ropte han så 

høyt han kunne: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjer-

tighet med meg!». Han visste ikke hvem Jesus var, han 

hadde aldri truffet han. Vi vet jo heller ikke om denne 

mannen hadde en tro.

De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham 

tie, men han ropte bare enda høyere. Jesus la merke 

til mannen og ba folk om å føre mannen bort til han. 

Det var jo ikke i det hele tatt vanskelig å se hva som 

var feil med mannen. Alle mennesker rundt Jesus så 

at mannen var blind, og alle skjønte med en gang hva 

mannen ville, men ikke Jesus?

Jesus spurte:  «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jeg 

tenker at Jesus ønsket at mannen selv skulle sette ord 

på sine behov. Han ville at mannen skulle handle i tro 

og stille spørsmålet  «Herre, la meg få synet igjen!»

Vi må handle i tro, og noen ganger så trenger vi å ta 

et skritt i tro. Jeg tror at Gud snakker til meg gjennom 

Bibelen, men dette krever at jeg faktisk tar meg tid til 

å lese den. Jeg tror at Gud kan helbrede de som er 

syke, men dette krever også at jeg må velge å be i tro. 

Kanskje mannen har oppsøkt flere leger før som har 

lovet han synet tilbake og dermed opplevd å bli skuf-

fet gang på gang. Vi vet ikke alle detaljene, men det vi 

vet er at når mannen stilte spørsmålet, «Herre, la meg 

få synet igjen», så fikk han synet tilbake!

Hva med deg som leser denne andakten i dag -  kan-

skje er det noe du ønsker å spørre Jesus om? Kanskje 

Jesus spør deg i dag:  «Hva vil du jeg skal gjøre for 

deg?». 

DIRK CORDIER
dc@normisjon.no

Vi må handle i tro, og noen ganger så trenger vi å 
ta et skritt i tro.

HANDLE I TRO

9
Foto: Billy Pasco
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SAMMENSLÅING
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Endelig fikk vi børstet støvet av finstasen og 

møtes igjen! Rundt 100 personer fra både  

region Øst og Oppland var samlet for å  

delta på den store begivenheten – avtalen 

som forener region Øst og Oppland skulle 

signeres. Anne Lin Hynnekleiv og Rag-

nhild Gravem, avtroppende styreleder for  

Oppland, ledet oss gjennom festkvelden 

som rommet både forventning, vemod og 

takknemlighet, men fremfor alt: fremtidshåp. 

«Her klapper jo folk skikkelig!» uttrykte  

generalsekretær Kjetil Vestel Haga begeistret 

over sammenslåingen. I sin tale satte han ord 

på motløsheten vi kan kjenne på, samtidig 

som han pekte på at Jesus Kristus kommer til 

oss med fremtid og håp. Kjetil forkynte at vi 

må feste blikket på Jesus og forkynne håpets 

budskap om Han som levde, døde og stod 

opp for oss. 

Talen ble fulgt av vakker sang fra den lokale 

vokalkvartetten «Buketten». Lyden av  

anerkjennende hvisking og spedbarns 

pludring blandet seg med sangen. Duften 

av kaffe og den særegne Skogstad-lukten, 

vennlige blikk og smil som ble utvekslet  

mellom kjente og ukjente. Alle sanse- 

inntrykkene bidro til å skape en varm felles- 

skapsfølelse, som kulminerte da hele salen 

ble invitert til å synge med på «Jeg vil gi deg 

o Herre min lovsang». 

Da ordet ble fritt var det flere som ga uttrykk 

for at det har vært en vanskelig tid, men det 

er tydelig at den motløsheten for mange nå 

er erstattet av håp og forventning. «Dette 

er oppløftende! Vi trodde det ville stoppe 

opp. Vi så ingen løsning. Men nå kjenner vi 

på fremtidshåp. Det er oppmuntrende!» 

sier Else og Johan Stensrud. Aslaug Leirdal  

forteller at hun var skeptisk til sammen-

slåingen i starten, men at hun nå opplever 

det som et Guds under. Kjetil Vestel Haga 

beskriver det som fremsynt å ta denne type 

grep til rett tid, når det er nødvendig. Han sier 

at det er en forbilledlig løsning, som vekker 

mye glede og pågangsmot hos ham: «Dette 

er ikke et nederlag, men fest!». 

Fremtidshåpet klang i veggene da mer enn 100 person var  
samlet for å feire sammenslåing mellom Normisjon region Øst 
og Oppland på Skogstad leirsted. 

Ragnhild Gravem uttrykker også en positiv forvent-

ning over tiden som kommer for arbeidet. Hun håper 

at folk fortsatt vil være med og delta aktivt, og ser 

det som viktig at det blir god informasjonsflyt alle 

veier fremover. «Jeg er takknemlig for alle som har 

stått sammen, og for at Gud har vært trofast!» sier  

Ragnhild. 

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Den offisielle signeringen av papirene. Foto: Kristina Thorängen

Vi så ingen 
løsning. Men nå 
kjenner vi på 
fremtidshåp.

FREMTIDSHÅP
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Normisjons visjon “Jesus Kristus til nye generasjoner og folke-
slag” er alltid målet, men hvordan dette arbeidet ser ut i praksis, 
varierer i våre ulike samarbeidsland. På nettsiden vil du i løpet 
av året finne artikler om våre samarbeidsland, vår historie der og 
nåtidens arbeid, mens i regionbladet har vi valgt å ta for oss noen 
av fokusområdene Normisjon har delt arbeidet sitt inn i. Denne 
gangen skal vi se på utdanning. 

INTERNASJONAL MISJON

UTDANNING

Bangladesh

Utdanning til barn og unge er et viktig område for Normisjon i 

Bangladesh, særlig er det fokus på å muliggjøre utdanning for 

minoritetsgrupper i kirkenes områder. Det drives flere internater 

for gutter og jenter, der det bor til sammen rundt 160 barn og 

ungdommer.

 

Skoleprogrammet i Nordøst-Bangladesh bidrar til driften av 17 

skoler fra 1.- 5.klasse, hvor tolv av skolene ligger i khasi-lands-

byer. Fem skoler ligger i te-hager hvor fattigdommen er stor og 

muligheten til skolegang lav. Normisjon Bangladesh har også  

stipendprogrammer hvor det i 2020 var 519 ungdommer som 

mottok studiestøtte for høyere utdanning. Martin Luther College 

gikk i 2020 fra å motta store overføringer fra Normisjon årlig, til å 

bli økonomisk selvstendig.

Ecuador

Mange av barna som vokser opp i Andesfjellene i Ecuador lever under  

enkle kår, og det finnes flere folkegrupper som har opplevd under- 

trykkelse og diskriminering. Slike opplevelser kan få negative konse- 

kvenser for identitet, selvfølelse og likeverdige muligheter til arbeid og 

utdanning. Mange barn opplever at foreldrene emigrerer ulovlig til USA, 

på jakt etter jobb og ny framtid, og lar barna bli igjen hos slektninger.  

Dette er noen av grunnene til at Normisjon samarbeider med en  

evangelisk stiftelse om en urbefolkningskole for Kichwa-indianere i  

Tambo. Den heter Mushuk Kawsay, som er kichwa og betyr «nytt liv».

 

Skolen drives ut fra et kristent verdigrunnlag. De 420 elevene i alderen 

3-18 år får undervisning på spansk, men skolen tilbyr i tillegg kichwa og 

engelsk som fag. Det  er viktig for Mushuk Kawsay å ta vare på lokal kultur 

og språk, både gjennom undervisning og som program i skolens hverdag. 

Prosjektet er fullfinanisiert i 2021. Prosjektstøtte avsluttes fra 2022.

India

Selv om mange indiske barn får en god utdannelse, er realiteten at en  

tredjedel av dem slutter på skolen etter femte klasse, og bare en femtedel 

begynner på videregående skole.  Mange av de som faller ut kommer fra 

minoritetsgrupper.

Gjennom vår samarbeidskirke tilbys kvalitetsutdanning på tre barne- og 

ungdomsskoler. Disse skolene har over 1500 elever til sammen, og det er 

internat knyttet til skolene hvor barn som har lang reisevei får muligheten 

til trygge oppvekstvilkår og god oppfølging.

Lahanti Yrkesopplæringssenter ble startet i 2014, og gir yrkesopplæring 

for risikoutsatt ungdom. Skolen prioriterer minoritetsungdom og elever 

som tidligere har sluttet på skolen, og drives av Evangelical Social Action 

Forum (ESAF).

For disse fattige ungdommene kan mangel på muligheter føre til at 

de står i større fare for å bli offer for menneskehandel, vold, alkohol og  

narkotikamisbruk. Gjennom yrkesopplæringen er målet å bekjempe 

dette og gi ungdommene muligheter til en god fremtid.                    

Foto og tekst er hentet fra normisjon.no.
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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
ACTA- OG YTREMISJONSKONSULENT

mko@normisjon.no
476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT (I PERMISJON)

msks@normisjon.no
980 97 905

OM OSS

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

PAUL OMAYIO
PROSJEKTLEDER
pao@normisjon.no

998 63 740

DATOER

18. september - Misjonskonferanse på Danvik

19. september - Jubileumssamling Haraset 75 år

26. og 27. november - Julesalg på Gjøvik

Matpakkelunsj på Fossheim:

22. september

20. oktober

24. november

Guttelunsj på Fetsund:

8. september

13. oktober

10. november

8. desember

Kl 11 -14

16. oktober - Kvinnetreff på Skogstad

31. oktober - Boddingtreff på Gjøvik

DIRK CORDIER
TEAMLEDER ACTA

dc@normisjon.no
474 82 236

31. oktober - Konsert på Soul Church

30.-31. oktober - Soul Children Gathering Øst

MARTE REBECCA DÆHLEN
ACTAKONSULENT/BESTYRER SKOGSTAD (fra 01.11)

mrd@normisjon.no
909 59 692

MONICA BORSTAD
BESTYRER FOSSHEIM

monica.marie.borstad@gmail.com
977 23 967

STÅLE SANDBEKKEN
FELLESSKAPSUTVIKLER
ss@normisjon.no
959 73 414



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 

regionen, et 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: Georgia de Lotz


