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REGION ØST

FELLESSKAP

Vi har ny fellesskapsutvikler.

LEIRBROSJYRA

Leirene for 2018 er klare og
vi ønsker forbedere.

Foto: Qinghill

NYTT REGIONBLAD
Med dette nye året kommer vi nå med et nytt
blad for regionen.
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LEDER

ANNE-LIN B. HYNNEKLEIV

annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Sammen er vi
region Øst
Du sitter her med et rykende fersk regionsblad i hendene
dine. Med dette bladet håper vi at du skal få komme
tettere på det som beveger seg i Region Øst, i
Normisjon, i Acta, i Fermate. Vi har tro på at vi
sammen kan være med å skape bevegelse. Vi har lyst
å sammen med alle lokale ildsjeler gjøre Jesus kjent
på arbeidsplasser, i lokalsamfunn, på skoler og
barnehager.
Vi
heier
på
lokale
bønnegrupper, mannslunsjer og misjonsforeninger, vi heier
på leir, på lokalt ansatte, våre misjonsland og
misjonærer. Vi heier på våre leirstedsansatte, på
misjonsmusikken og storsamlingen, på familier
som samles og generasjoner som møtes, vi heier på
formiddagstreff, radikale ungdommer og nysgjerrige
barn. Vi heier på deg som bærer stoler og du som ber,
vi heier på du som stoppet opp og hjalp naboen få løs
bilen i snøkaoset og du som leder søndagsskolen neste
søndag. Vi tror at Jesus Kristus er aktuell i 2018 og vi tror
at vi sammen er kalt til å nå ut med de gode nyhetene om
det. Takk for hver enkel som står på hver dag. Vi håper
dette bladet vil være med å løfte frem alt det fantastiske
arbeidet som skjer rundt omkring i vår region og gi deg
tro for det Gud har for oss i fremtiden. Sammen er vi
Normisjon og sammen er vi region øst!
Gud, løs fri mine hender
så de kan gjøre det de var skapt til
Gud, vis meg din vilje
for dit du går er også der jeg vil
Jeg vil gå dit du går
hvor enn du kaller
lær oss å følge
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Foto: Alexandru Tudorache

NYTT ÅR,
Informasjon er viktig for oss, og med
dette nye bladet vil vi prøve å få fram
noe av det som skjer framover i
regionen vår.
Som du nå kanskje har oppdaget har vi fornyet
regionbladet vårt. Du leser nå den aller første
utgaven med dette designet, utviklet av den
dyktige Vibeke Normann i samarbeid med oss. Her
ønsker vi å skrive om det som er viktigst for oss.
For det er mye vi ønsker å få til i 2018. Vi ønsker
å informere dere bedre om hva vi driver med og
derfor har vi nå dette bladet i tillegg til vår helt
egen nettside: www.normisjonost.no. Vi ønsker
også å få på plass bedre rutiner som å takke flere
for gavene vi får. For med nye systemer og en del
endringer i stab det siste halvannet året er dette en

NYTT BLAD!
av de tingene som har falt innimellom. Så til alle dere
som har gitt litt av deres til noe av det vi driver med:
TUSEN TAKK! Uten dere hadde vi ikke fått til så mye for
så mange.
Vi vil også gjennomføre 21 leirer på Haraset,
Fossheim og Dalen i løpet av året. For med omkring
170 deltagere på våre fire adventsleirer forteller
det oss at det fortsatt er viktig og riktig med leir. Og
en nyhet til alle dere besteforeldre der ute som er
glad i leir: 13. – 15. august blir det barnebarnleir på
Fossheim. Mer om dette kan dere lese på nettsidene
våre, og leirprogrammet finner dere på side 7 i bladet.
I tillegg vil vi vite mer om hva dere driver med. For
utenfor dette kontoret som vi sitter på og prøver å
pønske ut gode ideer og løsninger på ting, der er dere.
Og selv om vi reiser rundt på besøk og møter noen av
dere, rekker vi rett og slett ikke å få med oss alt. Så

Her ønsker vi å skrive om
det som er viktigst for
oss.
send oss gjerne oppdateringer på hva som skjer der
dere er, hva som rører seg og hva dere brenner for.
På den siste siden ønsker vi informere om muligheter.
Dersom noen ønsker å gi penger kan man lett gjøre det
via Vipps, eller meld inn til oss om du ønsker å bli
fastgiver. Og skulle du ønske å bruke mer tid lokalt i
region Øst, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe til så
godt vi kan.

KRISTINA THORÄNGEN
kristina.thorangen@normisjon.no
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TETT PÅ LIVET

SIGMUND DANIELSEN

sigmund.danielsen@normisjon.no

Å sette søkelyset på
utfordringene
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Region Øst vil sette fokus på mer
effektiv misjon i Norge, og har derfor
ansatt Dag W. Haugeto Stang som
fellesskapsutvikler.

Dag William H. Stang
■■ Er 46 år og gift med Tonje.
■■ Tok over som vikarierende regionleder
etter Jan Tore Anthonisen og før Anne-Lin
Hynnekleiv.
■■ Jobber 40% som fellesskapsutvikler
i region Øst

Vi lever i en tid der vi som kirke og bevegelse står foran
store endringer. Antallet gudstjenestebesøkende,
andelen nyfødte som døpes og andelen kirkelige vielser
og begravelser er alle synkende.

Foto: bjerkely.fhs.no

Bjerkely feirer i år 100 års jubileum.

Årsmøter 2018

Generalforsamlingen i 2015 gjorde et historisk
vedtak om at vi skal plante menigheter. Vi er i ferd med
å bli en menighetsbevegelse der definisjonen på kirke
endrer seg fra hus og strukturer til fellesskap og
relasjoner. Forbereder Gud oss og våre omgivelser på nye
fellesskap som går opp de gamle sporene for å forkynne
de gode nyhetene om at Guds Rike er tilgjengelig?

nødprinsippet for å svare på situasjonen i kirken og
landet den gangen. Santalmisjonens Lars Skrefsrud
og hans samtidige medarbeidere jobbet ut fra at Gud
hadde forberedt veien og allerede gjorde noe der de
kom. Og at deres oppgave var å lete etter det i kulturen
de kom til og samarbeide med det Gud allerede gjorde
der.

I region Øst har vi ansatt Dag W. Haugeto Stang i
ett treårsprosjekt, som fellesskapsutvikler. Han skal
sammen med resten av staben sette fokus på
etableringen av nye modeller og nettverk for å drive
mer effektiv misjon i Norge.

Regionens årsmøte blir i år på Bjerkely den
21. april. Bjerkely fyller 100 år i år og dette
vil bli markert under årsmøtet.
Actas årsmøte blir uken før, 14. april, og
alle som vil er også velkomne dit. Sted vil
bli avklart om ikke lenge.

Vi er en organisasjon med røtter som lærer oss å gå
utenfor boksen og opptråkkede spor når det trengs. Ta
kontakt med oss om du går med en gründer i magen,
eller bare ønsker å være med å skape noe nytt. Vi gleder
oss til å høre fra deg.

Vi har noe å lære av grunnleggerne våre. Gisle
Johnsen, Lutherstiftelsens første leder, utviklet

Samarbeid med Lia Gård

Foto: liagard.no

«Det er nå tre år siden mannen min og jeg skilte lag.
Våre tre barn er 19, 17 og 12 år. Det har vært tre år med
mange utfordringer. Vårt ekteskap har vært vanskelig.
Jeg trodde livet ville bli bedre – men det jeg nå opp
lever som ekstra vanskelig, er mitt forhold til mine egne
foreldre. Det er som om problemene bare har forskjøvet
seg. Jeg føler meg ikke sett av mine foreldre. Jeg merker
at forholdet vårt er anstrengt. En av de mest krevende
følelsene mine er at «jeg kommer til kort». Det gjelder på
flere områder. Jeg går med mye dårlig samvittighet. De er
veldig autoritære, ikke minst når det gjelder tro og liv. Hva
er den beste veien videre?»
Det første jeg vil peke på, er ordet forventningsavklaringer. Hva kan du forvente av dine foreldre? Hva
kan du forvente av deg selv? Barna? Gud? Hverdagen –
ja, livet? Mange av oss legger den berømmelige listen
meget høyt.
En annen variant av dette kan være at man ikke tillater
å sette ord på det som er vanskelig. Vi skaper på den
måten en ytre harmoni, men i vårt indre koker det. Å
leve i dette spenningsfeltet er meget slitsomt. Derfor
er det meget bra at du nå setter søkelyset på dine
utfordringer. Kanskje er det noe av det viktigste skrittet
mot forandring?
Du nevner også at dine foreldre er autoritære. Jeg er
noe usikker på hva du legger i det begrepet, men du
setter meg på sporet ved å si noe om at det gjelder
spørsmål som dreier seg om «tro og liv». Dersom dette
fører til skyldfølelse hos deg, anbefaler jeg deg at du
tar et «åndelig arveoppgjør» med foreldrene dine. Det
er godt for et menneske å leve etter Guds vilje, men du
må prøve å unngå å styres av dine foreldre.
Det kan også være nyttig å minne om at vi har aldri
bare positive følelser overfor våre nærmeste. Det å
akseptere at man ikke har udelt gode følelser for
foreldre, og at det ikke er unaturlig, er frigjørende.
Kanskje kan sjelesorgrommet være det veistykket som
vil bidra til en bedre vei? I dette rommet kan du snakke
om alt – uten skyldfølelse.

FELLESSKAP SUTVIKLING

SIDEN SIST

Lia Gård retreatsenter.

Velkommen til retreat på Lia gård i 08.03. - 11.03 2018
ledet av Tord Langmoen og Ingard Bøe med
temaet ”Herre, lær meg å lytte til deg og meg selv”. I
kurset kommer en til å bruke sunn, velkjent teori
og praksis fra blant annet ledercoaching for å lære
mer om hvordan vi aktivt kan lytte. Medlemmer av
Normisjon region Øst får 10 prosent rabatt på
fullpris. Håper å se deg her!

Herre, lær meg å lytte
til deg og meg selv.

Foto: Roman Kraft

Nye i adresselistene
I våre adresselister for regionbladet har
vi tatt inn flere nye adressanter. Dette er
fordi vi ønsker at alle leder for foreninger
og lag, og våre direktemeldemmer skal få
denne informasjonen om hva som skjer i
regionen vår. Dersom du ikke ønsker å få
bladet mer, ring 22986070 eller send en
mail til kmnt@normisjon.no.
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LEIRNYTT
Fotballeir

Kreativ leir

(Tidligere musikkleir)
2. – 4. februar
Alder: 5. – 7. trinn
Pris: 850*,-/950,Kontaktperson: Daniel
Band, sang, dans, låtskriving, musikkproduksjon og film!

5. klasseleir
2. – 4. mars
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Piita
Lær mer om NT og bli med på gøye aktiviteter

Amigos:påske
23. – 25. mars
Alder: 2. – 4. trinn
(yngre i følge med voksen)
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Margrethe
En leir med påskebudskap og India.

Påske 5.-7. trinn

HARASET
Snøleir

9. – 11. februar
Alder: 3. – 7. trinn
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Linn Heidi
Haraset har alltid nok snø til aking og lek!

Påskeleir
23. – 25. mars
Alder: Fra 8. trinn og oppover
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Thèrése. Leirsjef: Linn Heidi
Fokus på påske, fellesskap og kos.

Sommer- og familieleir
17. – 19. juni
Alder: Familie og 3. – 7. trinn (for barn
uten følge av voksne)
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Thèrése
Temaer fra andre land og dyr som vil klappes!

26. – 28. mars
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Petter Piita
Eggjakt, påskegøy og topp stemning!

Padleleir

Påske 13+

I år blir det ikke fortballeir på Haraset,
men vi ønsker alle velkommen til
fotballeir på Fossheim samme uke!

28. mars – 1. april
Pris: 1700*,-/1800,Kontaktperson: Kristina
Vi setter fokus på Jesus i påskedagene.

8. – 10. juni
Kontaktperson: Morten Ruud

Amigos: sommer
15. – 17. juni
Alder: 2. – 4. trinn og yngre med voksen
Pris: 800,-/900,Kontaktperson: Margrethe
Sommer på Fossheim med Indiafokus.

FOSSHEIM
Barnebarnleir

13. – 15. august
Alder: Besteforeldre og barnebarn i alle aldre
Pris: 850*,-/950,Makspris pr familie: 3000,Kontaktperson: Margrethe
Få et minne for livet sammen som familie.

Tenleir
24. – 26. august
Alder: 8. trinn – 3VGS
Pris: 800*,-/900,- (Paintball koster kr 250,-)
Kontaktperson: Kristina
Nyt siste rest av sommeren på leir!

Actionleir
14. – 16. september
Alder: 5. – 7. trinn
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Petter Piita
Action, moro og festkveld.

Amigos: juleverksted
16. – 18. november
Alder: 2. – 4. trinn og yngre med voksen
Pris: 850*,-/950,Kontaktperson: Margrethe
Juleverksted og juleevangeliet

Juleverkstedleir 5.-7. trinn
23. – 25. november
Alder: 5. – 7. trinn
Pris: 850*,-/950,Kontaktperson: Kristina
Juleverksted og venting på advent.

Nyttårsleir
30. desember – 1. januar
Alder: 8. trinn – 3VGS
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: Petter Piita
Nyttårsfest med venner og Jesus

HARASET
Tenleir

7. – 9. september
Alder: 8. trinn og oppover
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: May Solveig
Kule aktiviteter, venner og god stemning

Lederdag
20. oktober fra 12.00-18.00
Alder: 8. trinn og oppover
Pris: 100,Kontaktperson: May Solveig
For alle som vil være ledere på Haraset

Leirer er viktige arrangementer hvor
vi får lov å fortelle om Jesus til mange
barn og unge, og hvor det er mye som
skal organiseres og falle på plass. Vi
trenger forbønn! Vær gjerne med og
be for leirene våre, og deltakere og
ledere som er der! Hvis du ønsker å be
veldig konkret gjennom en helg for en
bestemt leir, så ta kontakt med oss, så
gir vi deg programmet og lederlisten.
Det hadde vært så fint at akkurat
under bibeltimen så sitter noen og ber
for det som formidles eller for lederne
å vite at noen ber konkret for dem i
dag.

Besteforeldreleir!
Under årsmøte fikk vi inn et ønske
om besteforeldreleir i en av ukene
hvor det ikke er skole, men foreldrene
jobber. Denne leiren kommer nå i
august og heter Barnebarnleir. Meld
deg og barnebarna på, og få flere med!
Anne-Lin fra Normisjon og Margrethe
fra Acta holder i denne leiren.

Adventsleir
23. – 25. november
Alder: 3. – 7. trinn
Pris: 800*,-/900,Kontaktperson: May Solveig
Adventsverksted og julestemning

DALEN
Hyttetur

28. – 30. september
Alder: 20 +
Pris: 200,Kontaktperson: Kristina
Sosial helg med spill, moro og input

Leirstøtte!
Vi i region øst har takket være mange
gode givere fått inn per nå kr 55 850,til leirstøtte. Dette er utrolig bra og det
gir oss mulighet til å gi støtte til rundt
60 barn og ungdom som av en eller
annen grunn ikke har mulighet til
å betale for leir. Har du eller noen
du kjenner behov for leirstøtte for å
komme på leir? Bare ta kontakt med
Margrethe på mfk@normisjon.no, så
ordner vi det.

Avsender:
Acta Region Øst
Staffeldtsgate 4
0166 OSLO

FOSSHEIM

Vær med å be for leir!

25. – 28. juni
Alder: Ferdig med 4. trinn til ferdig med 7. trinn
Pris: 1225*,-/1325
Kontaktperson: Kristina
Kick i gang ferien med fotball
og Jesus!

*Forutsetter medlemskap i Leirklubb Haraseth/Fosseim, dette koster 50,- per kalenderår.
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VIPPS TIL

71850

VÆR MED Å GI!

OG MERK HVA
DET SKAL GÅ
TIL

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 ønsker å gi penger til regionarbeidet, lokallagene, misjon eller leirarbeidet kan du bli
fastgiver ved å sende mail til: kristina.thorangen@normisjon.no eller bruk vipps med infoen over.

JESUS KRISTUS
til nye generasjoner
og folkeslag
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Følg Normisjon region Øst i sosiale medier

