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REGION ØST

NYE KANDIDATER
Les om kandidatene til
landsstyret

BJERKELY 100 ÅR
Det har vært feiring

23 år i Himalayafjellene
Kristin og Erik Bøhler forteller om deres tid som
misjonærer i både Buthan og Nepal.

Foto: fra Bøhlers arkiv
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LEDER

ANNE-LIN B. HYNNEKLEIV
annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Hva har du i
sekken?
”Hvor mange brød har dere? Gå å se etter!”, sier Jesus
til disiplene, når han plutselig møter en folkemengde
på flere tusen. Disiplene hadde akkurat kommet over
til den andre siden av Genesaretsjøen for å trekke
seg tilbake. “Disse menneskene trenger mat, hva har
du?” Setningen henger med meg etter lederdager i
Normisjon. Hvor kommer du fra og hva er du
utrustet med? Hver og en bærer vi alle med oss en unik
utrusning, som hver på sin måte var tenkt å vise andre
hvem Jesus er, slik at flere får bli kjent med Han.
Jeg lar meg inspirere av mennesker som velger å
leve tett på det kallet Gud har lagt ned i dem. I dette
bladet møter vi Kristin og Erik som i 23 år har fått dele
tro og omsorg for mennesker rundt Himalayafjellene.
Du møter Anders som leder regionen med engasjement
og retning, som styreleder i regionstyret. Fetsund
Normisjon inviterer til nabofest for nye naboer og
Hakadal Normisjon gir til vårt arbeid i Senegal. Noen
ganger er det lett å gå tom og oppleve at her er det
ingen mat. Men har du gått til Jesus med det du har? Vi
kalles inn til kilden, til Jesus for å få høre igjen hva han
har å formidle. Vi trenger å sette oss ned ved han som
er Kilden.
Jeg ber om at sommeren kan få være et stoppested der
vi alle kan få sitte ved kilden. Trekkes inn til han som
gir liv og minner oss på hvor vi kommer fra. Nært inntil
han som fyller oss med ny kraft, som styrker kroppen
vår og minner oss på hvem vi er.
Jesaja 58:11.
”Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre
landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en
vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter”
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Foto: Lena Isaksen

BJERKELY FEIRER 100 ÅR
I år er det jubileumsår for vår folkehøyskole, Bjerkely. Skolen ble etablert
i 1918, og er en selvstendig stiftelse
knyttet til Normisjon region Øst.
2. juni var 60 tidligere og nåværende medlemmer i
styrende organ invitert til fest. Blant deltakerne var blant
andre varaordfører i Åsnes kommune. Jubileumsdagen
ble brukt til å se bakover, med en flott utstilling og en
presentasjon av ”Bjerkely-mønsteret” av tidligere elev
Ellen Johnsen Meldalen. Hun, sammen med en annen
vev-lærer, hadde vevd duker og løpere som lå på alle
bord. Til jubileet er det også skrevet en jubileumsbok
av tidligere rektor Asbjørn Græsvik og Tore Seierstad, en
pen og innholdsrik bok. Dagen ble videre brukt til å vise
frem skolen slik den er i dag, rektor Per Kristian Hammer
talte og deltakerne fikk en omvisning på skolen. Deltakerne ble også delt inn i grupper hvor de ble utfordret

til å samtale om Bjerkelys utfordringer og veivalg framover,
en spennende samtale som både pekte med optimisme på
en god økonomisk situasjon, og på et ønske om å kobles
tettere på Normisjon og en kristen profil. Per Inge Bergan,
som er tidligere kretssekretær i Indremisjon, overrakte en
hilsen til skolen fra Normisjon region Øst, og her er et utdrag
fra talen han hadde med seg:
”Bjerkely er det det er på grunn av det DNAet det har, og
Bjerkely ble startet for å lede unge mennesker til Jesus.
Dette er Deres DNA.
Vi har lyst til å gi dere et frukttre, for dette frukttreet er det
det er på grunn av sitt DNA, på grunn av sitt utgangspunkt,
men så er det sånn at det beste med dette frukttreet er
allikevel det vi enda ikke ser. Frukten den kommer til å bære,
skyggen og hvilen den kan få gi. Vår bønn er at treet kan få
være et symbol på de menneskene som kommer til skolen.
At de kan få strekke røttene mot Han som er kilden til alt liv.

Vårt ønske er at skolen fortsatt skal skape møteplasser mellom mennesker og Jesus.
Også er det ingenting som å sitte under et frukttre i hagen.
Å finne hvile og ro, og komme i kontakt med seg selv og å
komme i kontakt med sitt DNA.”
Lørdag 9. Juni (som ikke har vært når denne artikkelen
skrives) byr på mer feiring. Da er det en åpen samling for
ALLE med omsorg for og relasjon til Bjerkely. Det ventes mye
folk! Skolen har i år tatt opp 85 elever til neste skoleår som
er et ønsket elevtall. Regionleder Anne-Lin Hynnekleiv er nå
også valgt inn som fast medlem i styret for en 4 års periode.
Vi gratulerer Bjerkely med jubileumsåret og heier på dere
videre!
ANNE-LIN B. HYNNEKLEIV

annelin.hynnekleiv@normisjon.no
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GENERALFORSAMLINGEN

Nye kandidater

TIL LANDSSTYRET

Edgar Fredriksen
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Ingebjørg Stubø

Jørn Lemvik

Magne Gryvill

Magne Supphellen

Marie Harbo Øygard

Morten Dahle Stærk

Synnøve Irene Risan

Toralf Hetland

Hallgeir Solberg

På generalforsamling 10.-15. juli skal Normisjon velge nytt landsstyre. Edgar
Fredriksen og Hallgeir Solberg er kandidater til styreledervervet.
“Etter mange år med lederansvar i folkehøgskolen
var ikke dette oppgaven jeg tenkte først på for
framtiden,” sier Edgar Fredriksen. “Samtidig kjenner jeg
på kallet, og vet at det følger mye velsignelse med å
være i misjonens tjeneste.”
Fredriksen mener en av de viktigste utfordringene til
Normisjon er å gi misjonsfolket frimodighet og lyst til
å stå på i formidlingen av evangeliet, både hjemme og
ute.
“En av utfordringene for Normisjon fremover er å dyrke
fram gode fellesskap som gir rom for god og sann
forkynnelse i ulike former, som både gir frimodighet
gjennom trosfellesskap, men som også har en åpen og
inkluderende holdning til de som ikke har trødd ned

Berit Reinertsen Sandvik

dørstokkene våre tidligere,” sier Hallgeir Solberg. Han
vil arbeide for at Normisjon kan øke sitt internasjonale
engasjement.
Det skal også velges tre faste og tre varamedlemmer til
landsstyret av ni kandidater på valg.
Magne Gryvill (57, Oslo) jobber som leder for risikostyring og internkontroll i Coop Norge. Han er
aktiv i Høybråten Normisjon og er med i en gruppe
økonomirådgivere for hovedkontoret.
Toralf Hetland (54, Ålgård) er bakerisjef på Bakehuset
Bryne. Han har bakgrunn fra lokalt arbeid på Ålgård og
har tidligere jobbet i Ryfylke og Jæren Indremisjon i en
tiårsperiode.

Jørn Lemvik (63, Oslo) er konsulent innen ledelse og
organisasjon og er tidligere leder for Digni. Han har
også tidligere vært medlem av landsstyret i Normisjon.
Synnøve Irene Risan (59, Molde) er adjunkt. Hun har
vært misjonær i Mali, regionleder i region Møre og er nå
medlem i eldsterådet i Molde-fellesskapet
Berit Reinertsen Sandvik (45, Erfjord) er avdelingsleder for AktiMed AS. Hun er nå styremedlem i regionstyret i region Rogaland.
Ingebjørg Stubø (66, Gjøvik) er førsteamanuensis i
KRLE ved Høgskolen i Innlandet. Hun er fritidsforkynner
og har hatt et variert engasjement i Normisjon på flere
nivåer.
Morten Dahle Stærk (37, Oslo) jobber som general-

sekretær i Menneskeverd. Han har vært forlagsleder i
Luther forlag og leder nå valgkomiteen til Normisjon
region Øst.
Magne Supphellen (50, Straume) er professor i
markedsøkonomi. Han har vært faglig leder for Hauge
School of Management ved NLA Høgskolen.
Marie Harbo Øygard (31, Oslo) jobber som internasjonal leder i KRIK. Hun har tidligere jobbet som
innsamlingskonsulent i Acta og sitter som styremedlem
i Storsalen menighet.

SIGRID REGE GÅRDSVOLL/MARI JELMERT

sigrid.rege.gardsvoll@normisjon.no
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TETT PÅ LIVET

SIGMUND DANIELSEN

sigmund.danielsen@normisjon.no

«Vi er en samtalegruppe i vår menighet. For noen dager
siden gikk diskusjonen livlig. Flere av oss hadde lest Vårt
Land (02.06.2018). Noen av oss mener at kirken har
vært/er for smalsporet. Den dveler for mye ved de gamle
ordene og strenge holdningene, uten å komme videre.
Andre av oss mener at kirken allerede har gått for langt –
og er i ferd å miste sin troverdighet. Vi driver for mye med
terapi og psykologi. Med andre ord handlet uenigheten
om noe av det samme som ble fremstilt i Vårt land. Hva
tenker du?»
Dette var veldig generelt. Men jeg mener at det Vårt Land
hadde fokus på, var: «Når Gud defineres ut av kulturen
og menneskers liv, kommer prestasjonspresset, terapikulturen og selvopptattheten inn for fullt.»
Mitt syn fargelegges nok i stor grad av hva som møter
meg i sjelesorgrommet. Det er ingen tvil om at jeg
de siste ti årene har registrert en økt tematikk som
handler om prestasjonspresset.
Slik jeg tolket bidraget i Vårt Land, var det en uro over
en terapeutisk trend i forkynnelsen. Det tror jeg er på
sin plass. Vi kan miste vår identitet som kirke langs
denne veien. Kirken må våge å være kirke. Vårt primære
kall er å forkynne rett om Gud, synd og dermed om
syndernes forlatelse, nåden. Ser vi imidlertid «bak»
denne utviklingen, tror jeg dette handler mye om at vi
selv ikke har kommet helt til rette med å skjelne godt
mellom skapelsesteologien og frelsesteologien.
Så er det én ting hva vi formidler – en annen side er hva
folk hører. Selv er jeg vokst opp med gode salmer som
blant annet Brorson. Jeg er overbevist om at setninger
som «selv er jeg intet verd» har med mitt forhold til
Gud i frelsens spørsmål, men det er jo ikke det vi tolker
det som, og i alle fall ikke det folk i dag vil høre. Dette
er sammensatt. «Man kan forveksle syndighet med
verdiløshet. Syndserkjennelse med selvhat. Anger med
selvforakt.» (Leif Andersen. «Teksten og tiden». Bind 1.)
Han sier videre: «Kristendom må være terapeutisk. Den
ønsker å helbrede all lidelse og ikke bare helbrede fra
syndefall og fortapelse. Matt. 10.1: ‘…. Han ga dem makt
til å utdrive onde ånder og helbrede (therapeuein)
all sykdom og plage’».
Jeg tror ikke Bibelen snakker om et enten–eller, men
et både–og.

REGIONENS STYRELEDER
Anders Østby er fra Hemnes i
Høland, gift med Lisbeth og far til to
tenåringsbarn. Han har nettopp
startet en ny runde som styreleder i
Normisjon region Øst.
Hva er det som motiverer deg til å stille opp som
leder for regionstyret i region Øst igjen?
Jeg blir motivert av folk, store og små, frivillige og
ansatte rundt om i region Øst. I tillegg er det å få være
litt på innsiden av de mange spennende foreningene,
nysatsninger, og ikke minst Acta-arbeidet, veldig
motiverende. Jeg liker å få lov til å være en del av det og
støtte arbeidet videre.
Hva betyr Normisjon for deg?
For meg er Normisjon et sted jeg kan være med med
mitt kristne engasjement, både hjemme- og utearbeid.
Hvilke visjoner har du for Normisjons arbeid
fremover?
Jeg har et ønske om nyetableringer på voksensektoren,
særlig blandt unge voksne. Det er et gap mellom Acta
og Normisjon vi drømmer om å gjøre noe med. I tillegg
ligger leirarbeidet meg nært. Viktigst av alt er det at
mennesker får møte Jesus, på ett eller annet vis. Og jeg
tror region Øst kan være en brikke i det å nå dette målet.

Her overrekkes Hans Thore Løvaas gavebrevet
fra Hakadal Normisjon. Foto: Arkiv
Foto: Ingvild Østby

Gave til Senegal

Hvilke aktiviteter eller andre ting gleder du deg til å
se fremover?
Framover skjer det flere spennende ting, men noe av
det som betyr mye for meg er Actas arbeid med å ta
vare på de unge lederne sine. Som far er det fint å se
hvordan Acta med ulike tilbud er til stedet i livene til
ungdommene, mer enn bare å lære dem praktiske
lederoppgaver. Jeg er også spent på om vi klarer å vise
det flotte arbeidet alle frivillige og ansatte i region Øst
utfører, slik at mennesker på nytt blir grepet og vil være
med.

Vi er velsignet med mange som gir gaver
til vårt arbeid, en av disse er Hakadal
Normisjon. Etter salg av bedehus har
foreningen nå gitt en større gave til
arbeidet i Senegal. Hans Thore Løvaas
besøkte foreningen og ble overrakt et
gavebrev fra foreningens leder. Vi har fått
mail fra Senegal hvor de takker for gaven
og ber om videre forbønn.

KRISTINA THORÄNGEN

kristina.thorangen@normisjon.no

Acta Input

Det ble servert kaffe, og det ble mange gode
samtaler rundt bordene. Foto: Ingvild Anthonisen
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SIDEN SIST

23. mai var historiens første Acta Input. Dette var en
kveld i Oslo for de mellom 20 og 35, og som har hatt eller
fortsatt har en eller annen tilknytning til Acta region Øst.
Det ble thaimat og sosial samkomst, i tillegg til input
fra Dag William Haugeto Stang og et panel. Kvelden
ble avsluttet med en quiz med forhåndsinnsendte
kategorier.
Acta Input håper vi er noe vi kan fortsette med
for å ha noen holdepunkter med denne aldersgruppen,
og til høsten prøver vi å få til en hyttetur på Dalen. Mer
informasjon vil komme etter hvert.

Foto: privat

Nabofest på Fetsund
Misjonshuset på Fetsund har fått mange
nye naboer i vinter. Da kom ideen, la oss
lage en nabofest! De la invitasjon i posten
og gledet seg til fest, og naboene kom.
Det ble en fin gjeng av gamle og nye fjes.
Kanskje er det en idé der du også bor?
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Motivasjon
24. - 26. august

Sommerens

ARRANGEMENTER
i normisjon

Salem menighet og Gå Ut Senteret i Trondheim
Mer info: www.gus.no/motivasjon

Nordfjordsommer
3. - 8. juli
Nordfjord folkehøgskule
Mer info: normisjon.no/sof eller krik.no

Amigos: Sommer på Fossheim
15. - 17. juni
Alder: 2. - 4. trinn og yngre med voksen
Pris: 800,-*/900,-

Sommer- og familieleir på Haraset
17. - 19. juni

Musikkverksted
6. - 11. august

Alder: Familie og 3. - 7. trinn (for barn uten følge av voksne)
Pris: 800,-*/900,-

Viken FHS, Gjøvik
Mer info: acta.no/musikkverksted

Fotballeir på Fossheim
25. - 28. juni
Alder: ferdig med 4. trinn til ferdig med 7. trinn
Pris: 1225,-*/1325,-

Barnebarnleir på Fossheim
13. - 15. august
Alder: Besteforeldre og barnebarn i alle aldre
Pris: 850,-*/950,-

Sommer i Sør med Generalforsamling
10. - 15. juli
I Normisjonshallen på Bibelskolen i Grimstad
Mer info: www.sommerisor.no

Tenleir på Fossheim
24. - 26. august
Alder: 8. trinn - 3VGS
Pris: 800,-*/900,- (Paintball koster 250,-)

På Risøya ved Tvedestrand
Mer info: sginfo.no

St. Hans på Fossheim
Lørdag 23. juni
Varme griller fra kl. 17.00.
Familiemøte kl. 19.00.
St. Hansbålet tennes kl. 21.00.
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Skjærgårds Music & Mission festival
3. - 8. juli

Åpen himmel sommerfestival
25. - 29. juli
Bibelskolen i Grimstad
Mer info: www.åpenhimmel.no
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MISJONÆRLIVET

To skritt frem

OG ETT TILBAKE
Kristin og Erik Bøhler kommer fra Bærum, men bor og jobber på et sykehus i
Okhaldhunga, som ligger øst i Nepal. Her har de vært siden 2004.
Kristin er utdannet menighetssekretær og barnepleier,
og er rådgiver på Sosialkontoret, mødreventehjemmet
og jobber med ernæring. Erik er utdannet barnelege og
er medisinsk ansvarlig. Etter 2012 har de også arbeidet
med å bygge ut og renovere. Sist år var det 5000
pasienter innlagt, 350 store operasjoner og 1200
fødsler.
Hva gjenstår av utbyggingen?
Det som gjenstår er renovering av de siste gamle
bygninger til sosialkontor og kapell, og den siste delen
av barneavdeling. To nye stabsboliger er under
oppbygging etter jordskjelvet. Vår drøm er at vi også
kan åpne en sykepleierskole her før vi reiser hjem.
Tiden renner ut med alderen vår og og vi ser at vi ikke
kan følge alle planer i mål.
Hva var det som fikk dere til å reise ut, og hvorfor
Nepal?
Erik har fra han kan huske, hatt en klar tanke om at han
skulle bli misjonslege. Derfor var det første plan etter
at han var ferdig lege å søke oss ut. Santalmisjon sendte
oss først til Bhutan i 1983. Vi hadde en fantastisk tid
der med våre tre barn og arbeidet ved to sykehus. Det
gjorde oss kjent med lepraarbeid og med kampen mot
barnedødelighet, som den gang var veldig høy. Det
gjorde oss kjent med landsbyliv og fattigdommens
mange sider. Vi var der i ni år før vi var hjemme i Norge
da våre barn ble tenåringer. Da vi skulle reise ut igjen,
så vi at Bhutan, som er et lite land, hadde kommet seg
på fote med mye hjelp utenfra, og vi kjente at vi ikke
hadde vår plass der lenger. Men Himalayafjellene var
fremdeles vår plass og etter ti år i Norge reiste vi til
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Erik på operasjonsstua sammen med en annen lege og en operasjonssykepleier.

Her er Kristin med et nyfødt barn. Foto: fra Bøhlers arkiv

nabolandet Nepal, med en enorm befolkning, store
helseproblemer og stor fattigdom på landsbygda. Vi
kjente at her hadde Vår Herre hørt deres rop og kalte
oss til å gå inn i deres nød.
Når dere ser tilbake på tiden dere har vært i Nepal,
kan dere nevne noen gleder og utfordringer? Hva
er dere stolte av?
Utfordringer kommer som bølger. Vi har lært at de kommer og de går. Og livet går videre, og Guds plan går to
skritt fram og ett tilbake, men det går framover over
tid. Derfor er det fint å være lenge ute. Utfordringer

med stat og byråkrati, men mest utfordrende er vel
relasjoner. Men vi har lært at mye kan endres og
helbredes, men bølgene vil fortsatt komme og de vil
gå.
Og hva er vi stolte av? Vi er stolte av de gangene vi som
misjon har fått komme inn i fattige liv og vi har sett en
forvandling. De som er helbredet ved sykehuset. De
jordløse som etter jordskjelvet har fått jord og hus, og
innlemmet i landsbylivet. At evangeliet blir forkynt for
fattige.
Har dere noen spesielle erfaringer eller råd dere
sitter med etter lang tid i arbeid med misjon?
Søk de fattige, de syke, de som lider nød, finn nøden
hos de rike, derfra kan Guds rike spire videre. Elsk, skap
relasjoner, bruk tid, velsign, og gjør det som er rett og
rettferdig.

Foto: fra Bøhlers arkiv

dere har lært av Nepalesere og kulturen deres som
dere tenker vi i Norge kan lære av?
Det som imponerer oss mest og som vi trenger å
lære i Norge er; gjestfrihet! En stor hjelp for oss som
fremmede i landet. Det ville være til stor hjelp for mange
i Norge også.
MARGRETHE KOLLERUD

margrethe.kollerud@normisjon.no

Elsk, skap relasjoner,
bruk tid, velsign, og
gjør det som er rett
og rettferdig.

Dere har jo vært i Nepal veldig lenge. Er det noe
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Returadresse:
Normisjon region Øst
Staffeldts gate 4
0166 Oslo

VIPPS: BETAL

71850

VÆR MED Å GI!

TIL
OG MERK
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 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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Følg Normisjon region Øst i sosiale medier

