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REGION ØST

UTSENDINGER

Regionens folk ute i verden.

PENSJONISTEN

Sigmund Danielsen har gått
av med pensjon.

ÅRSMØTEINNKALLING
I dette bladet finner du årsmøteinnkallingen til
Normisjons årsmøte på Bjerkely 21. april. Se side 9.

Foto: Sarah Noltner
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LEDER

ANNE-LIN HYNNEKLEIV

annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Velkommen på
årsmøte!
Bladet du nå sitter med i hånden er i år vår offisielle
innkalling til regionens årsmøte. I år feirer
Bjerkely 100 år og vi har lagt vårt årsmøte hit den
21.april. Vi gleder oss til å få være sammen for å feire
og se tilbake på året som har gått, og sammen få sette
blikket på hva Gud har for oss i det som ligger foran. De
øvrige årsmøtepapirene og påmeldingsskjema finner
dere på våre nettsider: www.normisjonost.no. Ønsker du
papirene i posten slik du har fått tidligere, ta kontakt,
så sender vi dem gjerne til deg. Velkommen!
Videre i bladet kan du lese om gjengen på Emmaus
på Skedsmokorset som nå har valgt å kalle seg
Norkirken Skedsmo. Hva betyr det for dem? Les også
om Sigmund Danielsen som i mer enn 45 år har vært
en del av arbeidet i region Øst. Denne måneden har
han hatt sin siste offisielle arbeidsdag og vi har snakket
med han om dette.
Dagene farer av sted og jeg kjenner at fastetiden
har gitt meg behov for å stoppe opp. For midt i
hverdagsstrev, i øyeblikkslykke, i oppturer og
nedturer har vi en Gud som ser og er nær. En
øyeblikks-Gud og en evighets-Gud, nærværende og
evigvarende. Vi har en Far som ser vårt strev i dag og
en Far som gir evighetsperspektiv på livet. La oss løfte
blikket mot en nærværende Gud, derfra sendes ut til
godhet og omsorg for de som vi er sendt til og la oss
skape fellesskap som avspeiler en Fars åpen favn.
Sees på årsmøtet!
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Foto: Stig Jostein Vattøy

NORKIRKEN SKEDSMO
Region Øst har fått sin første
Norkirke: Norkirken Skedsmo. Vi har
hørt med noen av dem som nå kaller
dette sin kirke om hva det betyr for
dem.
Helge Eide, styreleder i
Norkirken Skedsmo forteller:
«Å skifte navn gjør vi for å tydeliggjøre både
for oss selv og andre hva vi ønsker å være. Vi
ønsker å være en forsamling eller menighet som er
en del av Guds kirke på jord. Vår identitet er først
og fremst knyttet til å være et fullverdig menighetsfellesskap, deretter til organisasjonen Normisjon og
til bygget Emmaus (bedehuset/kirkebygget vårt). I
«fullverdig» ligger også at vi har faste gudstjenestelige
samlinger med nattverd, og vi tilbyr også dåp til
medlemmer som ønsker å døpe barna sine i vår

forsamling. Norkirken er etablert som navn på
forsamlinger/menigheter i Normisjon en rekke steder – slik
at det innebærer ikke noe som helst forandring i forhold til
organisasjonen Normisjon.»

Familien Normann har også delt noen tanker:
«For meg er kirka et hjem, der jeg møter en slags familie.
At jeg kan kalle det fellesskapet jeg allerede er en del av for
«kirka mi», har stor betydning for meg når jeg snakker med
andre,» sier Pål Atle. «At vi har blitt Norkirke tydeliggjør at
vi er en del av Guds familie og den store verdenskirken. I
tillegg er vi en lokal kirke som kan bety noe for nærmiljøet
og menneskene vi møter. I navnet ligger det også at dette
er et sted man kan være – fra vugge til grav,» sier Vibeke.
«Det er litt bra at det heter Norkirken Skedsmo fordi det er
litt lettere å huske,» sier Emma på 8 år.

Sebastian Bartnes, styreleder i
Acta Skedsmokorset sier:

Vår identitet er først og
fremst knyttet til å være
et fullverdig menighetsfellesskap.
«Det er stas at Normisjon Skedsmo har blitt til Norkirken
Skedsmo! Ikke fordi det utgjør store forskjeller i praksis, men
fordi det setter et klarere bilde på hva vi er og hva vi tror på.
Egentlig tenker jeg også at det nå vil bli lettere å snakke om
hva vi er en del av til konfirmanter, ordet “kirke” er liksom
mer selvforklarende. Vi er fortsatt den samme gjengen med
folk som setter i gang møter og samlinger, og fokuset er
fortsatt å møte Jesus Kristus, lære om ham og leve med ham.
De fleste i Acta Skedsmokorset er nok stolt av å nå være en
del av Norkirken Skedsmo.»
KRISTINA THORÄNGEN

kristina.thorangen@normisjon.no
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Kristin og Erik Bøhler

region øst sine

UTSENDINGER
Denne fine gjengen av Normisjons utsendinger har sin base i
region øst når de er i Norge. Vi har vært i kontakt med dem. Les
litt om dem her og vær gjerne med å be for dem. Mer info fra dem
finner dere på våre nettsider: www.normisjonost.no
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TETT PÅ LIVET

SIGMUND DANIELSEN

sigmund.danielsen@normisjon.no

Mandatsfordeling
er viktig
«Jeg er med i en menighet der vi ber mye for hverandre, men nå opplever jeg mer og mer at det blir vist liten
respekt for den vi ber for. Det at noen får bilder – og
direkte tiltale til den vi ber for – blir vanskelig for meg å forholde meg til. Til slutt vil jeg også nevne at jeg synes det er
vanskelig på vegne av Gud å være hans garantist i forhold til
løftene som er knyttet til bønn.»
Bønn er viktig. Det er flott at menigheten din er opptatt
av bønn, men også – som du er inne på: Dette er noe som
kan være sårbart. Både for forbeder og den som blir bedt
for. Jeg synes du røper en modenhet når du innser at det

MENINGSFYLT FELLESSKAP
Annenhver torsdag har et spennende
fellesskap utviklet seg på Hurdal
asylmottak. En gjeng unge voksne og
beboerne på mottaket har fått dele
liv, historier og kultur med hverandre.

I beretningen fra Luk 5,17–20 kan vi lese om et forbønnsteam, et kraftfullt bærelag som bærer sin venn frem for
Jesus. De røper en iver og et stort pågangsmot: Det er
viktig at Jesus ser den syke. I en tid med mennesket i
sentrum er det nyttig å minne om at bønn handler om at
Gud ser. Ansvaret er hans. Det er frigjørende godt.
Du sier også noe om at «noen får bilder – og direkte
tiltale til den man ber for»; det blir utfordrende for deg. Som
sjelesørger har jeg også blitt fortalt innholdet i slike bilder,

n Et diakonalt lokallag som har besøkt
Hurdal asylmottak siden september 2016.
n Team Hurdal er et samarbeid mellom
Storsalen, KRIK, Oslo Sentrum Baptistkirke
og Acta region Øst.
n Asylmottaket legges ned 1. april og
dermed avsluttes også Team Hurdal.

Annenhver torsdag har en gruppe med frivillige fra Acta
Øst, Storsalen menighet, Oslo Sentrum Baptistkirke og
KRIK reist opp til Hurdal for å bruke tid med beboerne på
asylmottaket der. Når Normisjons leirsted i Hurdal ble til
asylmottak så vi en mulighet til å starte opp et diakonalt
arbeid for flyktninger, og vi opplevde at mange unge var
gira på å gjøre noe, midt i tiden med flyktningstrøm til
Europa. Vi har hatt tre grupper: en idrettsgruppe, kafé for
voksne med prat, spill og språkopplæring og en barnegruppe med aktiviteter og lek. Vi har besøkt mottaket
i halvannet år, men torsdag 22. mars blir siste gangen.

kunnet snakke om ting vi har tenkt på etter besøkene
og bedt sammen.
Dette sier to av de frivillige om hva som har vært
bra med Team Hurdal: «Oppholdet på Hurdal
har vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane.
Vi har fått møte mange fantastiske mennesker
og fulgt de i en prosess fylt med usikkerhet,
sorg og byrder – men også med glede, latter og
omsorg. Vi har fått gledet oss sammen med de som har
fått opphold og samtidig har vi fått sørge sammen med
de som ikke fikk opphold. Jeg har opplevd at både vi i
Team Hurdal og beboerne selv har blitt oppløftet etter
torsdagskveldene!» - Christine Gripsgård Lunga

Første april legges Hurdal asylmottak dessverre ned og
dermed også besøksgruppen vår. Alt har sin tid og selv
om vi nå er ferdige i Team Hurdal har vi fått vært en del
av noe viktig og givende. Vi er utrolig takknemlig for
tiden vi har fått bruke på mottaket og menneskene vi
har blitt kjent med der, som har delt av sine historier
og sin kultur. Vi har fått oppleve at vi er med på noe
meningsfylt, og stadig fått høre at store og små
setter pris på at vi kommer. Vi frivillige har også gjennom
mange, lange bilturer blitt godt kjent med hverandre,

Foto: Margrethe Kollerud

det blir bedt for, er dette ofte sårbart – og ikke minst er
måten man sier dette på, med på å forsterke innholdet –
eller motsatt.
Hva kommer fra Gud, og hva er mine drømmer og
ønsker? Hva skal sies – og hva bør ikke sies? Under alle
omstendigheter bør det frembringes i ydmykhet. Kanskje
kan man også stille seg spørsmålet selv: “Hvorfor er det

«De fleste gangene på vei dit kjenner jeg meg sliten
etter en dag på jobb. Men på Hurdal skjer det noe
spesielt: jeg får være med i et fellesskap, jeg blir ønsket
velkommen og omgitt av rabalder fra unger i farta.
Uansett hvor kaotisk det har vært – på vei hjem har
energilagrene blitt fylt opp. I tillegg er årsmøter på shell
episk!» - Live Margrethe Kvelland

viktig at det blir sagt? Er det for min del?” – “Er det tid for

Våre tanker går først og fremst til beboerne på
asylmottaket og deres fremtid på et nytt hjemsted, et
nytt mottak eller utsending fra Norge. Vær gjerne med
oss og be for dem og tiden som ligger foran!

at bildene kan ligge en stund? “ er også et godt spørsmål.
Til slutt: Å bli garantist for Gud henger som regel sammen
med å overansvarliggjøre seg selv. Kanskje blander vi
rollene? Fordelingen bør være: Vi ber, og Gud er den den
som handler. Mandatsfordelingen er viktig.
Det er ikke våre ord – men Gud – som virker i bønn.
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Gjengen i Team Hurdal har hatt fast stopp på en
Shell på veien for å samles og be for kvelden.

Generalforsamlingen 2015 med landstyrets
leder Tormod Kleiven.

Sommer i Sør og GF
10. - 15. juli arrangeres Sommer i
Sør, Tenåringsfestival for ungdom i
alderen 13 - 18 år og Amigosfestival for
barna. Normisjons generalforsamling (GF)
avholdes som en del av stevnet. For mer
informasjon, se www.sommerisor.no/.
Påmelding på checkin.no

Foto: Helena Lopes

Vær gjerne med å be for
dem og tiden som
ligger foran!

men fra dem som har vært til forbønn. Kraften i bildene
varierer, men det vi skal være klar over, er at for den som

SIDEN SIST

Team Hurdal

er vanskelig å vite hvordan man skal be. Det vitner om
god dømmekraft.

Foto: Sunniva Vikan

MARGRETHE F. KOLLERUD

margrethe.f.kollerud@normisjon.no

Nytt ledertreningskurs
Acta Øst har fått støtte fra LNU til å utvikle
og arrangere et nytt lederkurs!
Loved ledertreningskurs - et kurs med
fokus på å jobbe i dybden med tro,
identitet og lederskap for ungdommer
mellom 16 og 19 år. En fantastisk mulighet
til å innvestering i våre Acta-ungdommer!
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ÅRSMØTER

Normisjons
årsmøte 2018

Til alle foreninger og direktemedlemmer
i Normisjon Region Øst

Program
09.30: Registrering
Registrering, mingling og kaffe
Innlevering av foreningsgaven

Actas årsmøte og
ActaGathering
Hva synes du er bra i Acta Øst? Hva skulle du ønske
vi gjorde annerledes? Det er her du har mulighet til å
påvirke arbeidet vårt! I forkant av årsmøtet arrangeres
ActaGathering. Bli med på et døgn med fokus på
fellesskap, moro, lovsang og åndelig input.
Hva: Årsmøte til Acta region Øst og ActaGathering
Når: 13. - 14. april 2018
Hvis du kun ønsker å delta på årsmøtet, så avholdes
det lørdag 14. april kl. 11:00-15:00
Hvor: Haraset leirsted, 2330 Vallset
Det går GRATIS buss fra Lillestrøm bussterminal til
Haraset fredag kl. 17.30
NB: Du må gi beskjed på checkin om du ønsker å sitte
på med bussen, hvis det blir for få vil den bli avlyst.
Pris: Årsmøte og ActaGathering med mat og
overnatting = kr 350,-.
Kun årsmøte inkludert lunsj = kr 100,-.
Program og mer info:
www.normisjonost.no/nyheter/
Påmelding: Checkin.no
Vær med på å bety en forskjell!
Velkommen på årsmøtet til Acta region Øst!

10.30: Åpningsmøte
Åpning: Per Kristian Hammer, rektor på Bjerkely
Tale: Kristian Øgaard.
Team fra Gå ut senteret.
11.45: Forhandlinger
Velkommen, styreleders tale: Anders Østby
Godkjenning av innkalling og saksliste
Referenter
Underskrivere
Årsmelding
Regnskap
Budsjett
13.00: Varm lunsj m/kake
14.15: Forhandlinger fortsetter/Strategisamtale
Samtale om strategi og organisasjonsutvikling
15.30: Valg
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Valgkomite
Revisor
16.00: Avskjed med Sigmund Danielsens 45 år som
ansatt i regionen.
16.30: Avslutning/forbønn/takkegave

Oslo, 09. mars 2018

Innkalling til regionårsmøtet i 2018
på Bjerkely lørdag 21. april kl. 09.30 – 17.00
Kjære medarbeidere!
Du er herved innkalt til regionårsmøtet lørdag 21. april på Bjerkely folkehøgskole.
Adresse: Bjerkely 7, 2266 Arneberg
Landsstyrets utsending dette året er Kristian Sveinall Øgaard, daglig leder i Acta, barn og
unge i Normisjon. Han skal tale på åpningssamlingen og blir med under dagen.
VIKTIG INFO:
• Årsmeldinger og rapporter kan lastes ned på våre hjemmesider
www.normisjonost.no sammen med regnskapet.
•

Påmeldingsskjema finner man sammen med de andre papirene på nettsiden,
eller ta kontakt om du ønsker å få det tilsendt i posten.

•

Spørsmål og kommentarer til saker på årsmøtet kan med fordel sendes inn på
e-post til regionleder: albh@normisjon.no

•

ALLE direktemedlemmer og foreningsmedlemmer over 15 år har mulighet til å
delta, og har tale- og stemmerett på årsmøtet.

•

Pris kr. 200,- som inkluderer lunsj. (Betales med kort eller VIPPS på stedet)

•

Påmeldingsfrist 11. April

• Vi vil oppfordre foreningene å samle inn en ÅRSMØTEGAVE i foreningen til
regionen i forkant av årsmøtet. Denne vil være mulig å gi i registreringen. Vi vil i
tillegg samle inn et TAKKEOFFER på avslutningsmøte. Gavene kan tas med eller
settes inn på konto: 3000.14.71607 på forhånd.

17.00: Slutt
Det vil være gjort klart baguetter som du er
velkommen til å sette deg ned å spise eller ta med
deg på vei ut.

Hilsen
Normisjon Region Øst

Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv
Regionleder, Normisjon region øst.
THERESE ANDREASSEN

ta@normisjon.no
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ANNE-LIN HYNNEKLEIV

annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Region Øst, Staffeldtsgt 4, 0166 Oslo. Kontonr 3000.14.71607. Tlf.: 22 98 60 70 e-post: region.ost@normisjon.no
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PORTRETT

45 år i tjeneste;

UNDER GUDS NÅDE
Sigmund Danielsen har sin siste arbeidsdag i region Øst, det må jo garantert
være en del løse tråder på en slik dag, etter 45år i jobb, tenker jeg. Likevel har
han tid og ro til en prat med meg om hvordan dette arbeidslivet har vært.
Arbeidslivet. Det startet i 1971 med et år på bibelskolen i Staffeldtsgate. Selv om Sigmund egentlig var
utdannet rørlegger, så varte arbeidskarrieren hans i
Block Wathne bare i noen uker før han starta på en ny
karrierevei som varte ut arbeidslivet. Etter bibelskolen
jobba han et år i Arendal Indremisjonskrets, deretter
ti år til sammen i østre og vestre Østfold krets av
indremisjon, etterfulgt av åtte nye år som kretssekretær
på Romerike. Deretter ble han ansatt på bibelskolen i
Staffeldtsgate som landssekretær, og jobbet med
promotering av skolen og litt undervisning. I 2001
ble han ansatt i Normisjon region Øst. Her har han
jobbet frem til i dag. I løpet av de siste 16 årene har han
utviklet kurset «Ta vare på deg selv – og andre», og
vært med på å starte samtalesenteret ”Fermate” og
sjelesorgstudiet på Diakonova. I tillegg har han vært
redaktør for boken ”Nærhet”.

på. Vi har elleve flotte barnebarn og jeg gleder meg til å
kunne bruke enda mer tid med dem. Jeg kommer også
til å fortsette å ha noen samtaler i regi av Fermate. Så
det blir nok greit med ting å gjøre”

Etter 45 år i arbeidslivet, hva er det du føler
står igjen? ”Det må være nåden, og kraften i
evangeliet. Det er virkelig tydelig for meg etter så
mange år, at i meg selv, for egen motor så hadde jeg
ikke holdt ut lenge. Det kjennes ut som at det er et liv
og en tjeneste av, og under Guds nåde jeg har fått stå i”.
Han forteller meg om Berit, kona som han har vært
sammen med siden hennes 16-årsdag, om hvor
utrolig viktig hennes støtte og forståelse, og delte
engasjement for oppdraget, har vært. ”Det hadde vært
svært vanskelig for meg å utøve min tjeneste om jeg
ikke hadde hatt den oppbakkingen fra henne”.
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Avisutklipp fra “Sennepskornet”, Det Norske
Lutherske Indremisjonsselskaps blad, januar 1983.

Sigmund vil ikke helt kalle seg det, men benekter ikke
at han har fått gå inn i veldig mange stillinger der veien
ikke har vært trukket opp for han, noe Sigmund tydelig
er både takknemlig og ydmyk for å ha fått være en del
av.

Gründer. “Det høres ut som om du har fått være med

Fremover da, hva er planen for pensjonisttilværelsen? ”Kona mi sier at ho har hatt elleve gode

på veldig mye nytt og spennende, er du en gründer?”

grunner for å pensjonere seg – og det vil jeg henge meg

Har du et råd å gi til ”oss unge” som er frivillige
eller ansatte i misjonen?
“Råd vet jeg ikke – men å dele en erfaring kan jeg.
For folk som står i arbeid av denne typen er det
viktig å ramme seg inn med mye godhet i form
av gode og trygge personer. De kan være et vern
og en trygg havn når det stormer i livet. Finn
personer som gjør deg godt, og plei kontakten
med de”. Sigmund har gjennom sitt arbeidsliv
fått sette gode spor i livet til mange mennesker.
Og heldigvis er dette ikke punktum for tjenesten,
men heller et nytt kapittel som startes. Det blir
spennende å følge videre.

SIGMUND DANIELSEN
■■ Er 67 år og gift med Berit
■■ Sammen har de barna Rune,
Jostein og Eva.
■■ Han har jobbet i Normisjon i til
sammen 45 år og går nå av med pensjon.

Det kjennes som at
det er et liv og en
tjeneste av, og under
Guds nåde jeg har
fått stå i.

DANIEL JOHANNESSEN

dj@normisjon.no
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VIPPS: BETAL

71850

Foto: Zac Durant

VÆR MED Å GI!

TIL
OG MERK MED
HVA DET SKAL
GÅ TIL

NOEN GANGER ER DET VANSKELIG Å VITE HVORDAN MAN 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 til 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”.

JESUS KRISTUS
til nye generasjoner
og folkeslag
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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

