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REGION ØST

ÅPENHETSKULTUR
Har vi kulturen vi ønsker?

AMLIE I SENEGAL

Les om familien Amlie og
deres tid før og i Senegal.

GENERALFORSAMLING
Årets Generalforsamling har blitt avviklet med
fine dager i Grimstad.

Foto: Sam Tore Bamle
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LEDER

THERESE ANDREASSEN

ta@normisjon.no

Øyeblikk...
Tilbakeblikk og fremtidsblikk. Et blikk innover og et
blikk utover. Vi ser tilbake på en sommer som rommer
minner, ikke bare fordi det var så varmt, men også
andre opplevelser som vi ikke vil glemme. Kanskje har
noen satt dypere spor, og vil påvirke hvordan du ser
på ting fremover. Kanskje har du klart å rette blikket
mer utover og sett ting fra en annens perspektiv, eller
blitt mer opptatt av hvordan folk på andre siden av
jordkloden har det.
I denne utgaven av “Region Øst” vil vi ta deg med
på tilbakeblikk, fremtidsblikk, innoverblikk og
utoverblikk. Du vil blant annet få noen smakebiter
fra årets Generalforsamling, og bli presentert for
Normisjons nye landsstyreleder, Hallgeir Solberg. Vi
viser fram bilder fra noen av sommerens høydepunkter
på leir, og du vil bli tatt med på noen refleksjoner rundt
åpenhets- og ærlighetskultur. Her vil du finne
informasjon om ting som du kan glede deg til
fremover. Familien Amlie vil hjelpe deg med å feste
blikket utover deg selv og Norge.
Midt i alt det du ser frem til og tilbake på, når du ser
utover og innover deg selv, så kan du også stoppe opp
et øyeblikk. Se oppover, og tenk på at det er én som
har det gode blikket sitt festet på deg. Det er én som
ser hvordan det er å være deg, midt i alt det du ser og
står i. Det er en som er sammen med deg i alt du står i,
en som ikke svikter.
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GENERALFORSAMLING
Sommer i Sør med Normisjons
Generalforsamling ble innledet med
takk fra Okhaldhunga, og avsluttet
med en heidundrende Soul Church.
“Vi har stått her så mange ganger og bedt dere om å gå
med oss – og nå er vi nesten ferdige!”
Gledesbudskapet kom fra Kristin Bøhler, Normisjons
direktør i Nepal. Under åpningen av Sommer i Sør
formidlet hun en takk til Normisjonsfolket som har
støttet arbeidet på sykehuset i Okhaldhunga. Det
gjenstår fortsatt noe arbeid på bygningene, og,
som Erik Bøhler påpekte, det koster også penger å
drive sykehus. ”Jeg sjekket hva som er budsjettet til
Sykehuset Sørlandet, som betjener en like stor
befolkning som Okhaldhunga sykehus. Hvis vi fikk
ett årsbudsjett for det sykehuset, kunne vi drevet i
Okhaldhunga i 7-800 år. “

I løpet av Sommer i Sør ble også 50-årsjubileet for
Santalmisjonen/Normisjons arbeid i Ecuador markert. Åse
Røsvik, som nå er Normisjons utsending i Ecuador, har vært
i landet i om lag 30 år, og fortalte at hun har sett innsatsen
og engasjementet til de tidligere misjonærene bære frukt
og vokse. “Jeg har sett enkeltpersoner som har fått livet sitt
forandret, kirker som er blitt plantet – og nye kirker igjen
plantet av nasjonale!”
Generalforsamlingen vedtok ny handlingsplan for 20182021. “En handlingsplan er ikke noe hovedkontoret kan
gjøre alene, den må vi gjøre sammen som Normisjon,”
sa generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i
innledningen til behandlingen, og det var stort
engasjement i debatt og behandling av handlingsplanen.
Ny landsstyreleder i Normisjon er Hallgeir Solberg (63) fra
Melhus i Trøndelag, som du kan lese mer om i dette bladet.
Med seg fikk han nyvalgte landsstyremedlemmer Magne
Gryvill (57) fra Oslo, Morten Dahle Stærk (37) fra Oslo og
Magne Supphellen (50) fra Straume, og varaene Berit

En handlingsplan er ikke
noe hovedkontoret kan
gjøre alene, den må vi
gjøre sammen som
Normisjon
Reinertsen Sandvik (45) fra Erfjord, Marie Harbo Øygard
(31) fra Oslo og Ingebjørg Stubø (66) fra Gjøvik. Torstein
Eidem Nordal, Ekaterina Aleksandrovna Samara og Trygve
Svendsen sitter videre i landsstyret og var ikke på valg i 2018.
Sommer i Sør med generalforsamling ble avsluttet med
Soul Church-gudstjeneste. Soul Church er et nytt konsept
fra Soul Children. Det ble en stor fest som engasjerte bredt
blant de nærmere 1000 fremmøtte.
SIGRID REGE GÅRDSVOLL

sigrid.rege.garsdsvoll@normisjon.no
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Mon tro om ikke det viktigste
hinderet er mangelen på invitasjon.

Åpenhet- og

ÆRLIGHETSKULTUR
Hvilken kultur har vi som kristne fellesskap og som enkeltmennesker?
Hva er det som er «typisk for oss»? Våger vi åpenhet og ærlighet?
Kultur sier noe om hva og hvem vi er, hva vi preger og
hva vi lar oss prege av. Hvilken kultur vi har er viktig for
hva som får slippe til og vokse frem. All kultur er ikke
god, en usunn kultur hemmer og holder oss tilbake.
God kultur derimot gir rom for at liv og engasjement får
vokse og utvikle seg. Hva er «god kristen kultur»? Den
skapes ikke av enda «et godt møte», for kultur bygges
over tid. Spørsmålet mitt er da dette; hva slags kultur
får prege våre fellesskap og våre liv?
Vi ønsker å ha en åpenhetskultur i Normisjon, der
mennesker har lave skuldre, åpne dører og inkluderende
fellesskap. Noe av utfordringen i dette vil for mange av
oss være at vi kan kjenne oss sårbare og usikre om vi
åpner oss som mennesker og fellesskap. Hva er det jeg
er redd for? Når vi deler liv og mer enn bare seirene våre
- så kan vi føle på at vi ikke fikk det til slik vi “burde” og
håpet på. Vi vil så gjerne være flinke. Vi vil mestre livet.
Kanskje er vi mest redd for å tape ansikt?
Vi ønsker å ha kontroll og oversikt. Vi strekker oss mot
idealene om å være dyktige på jobb, gode ektefeller
og kjærester, bra foreldre, interessante venner – og for
oss som er kristne: vi ønsker å være «et solskinnsbarn»
for Gud. Joda, det er bra. Det er gode idealer som vi
skal holde fast på. Utfordringen for mange av oss kan
være følelsen av at vi mange ganger ikke «når opp til
anklene» på våre idealer og ønsker. Vi hadde håpet at
livet skulle bli mer som drømmen vi så for oss. Men livet
blir sjelden helt som drømmene. Det jeg hadde håpet
ble ikke helt slik, eller kanskje det rett og slett ble helt
noe annet.
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Å møte kristne fellesskap som “bare” er “sterke og flinke “
kan for mange mennesker oppleves som: «her passer
jeg ikke inn, for livet mitt er fullt av “hull og dumper”».
Bevissthet på å strekke seg mot en kultur som er mer
åpen og ærlig utfordrer oss. Vi strekkes når vi våger
å gå litt mer i dybden og snakke sant om livets ulike
gleder og utfordringer. Det gjør at vi på nytt må se på
våre motiver og perspektiver. Det er lett gjort å ønske og
være «konserverende», holde på alt vi har slik vi kjenner
det og slik vi har hatt det. Stenge ute det vi ikke helt
kjenner eller forstår. Unngå å møte dagens virkelighet
på nært hold. Jeg tror vi er redde for å ikke ha svarene.
Redde for at min tro ikke helt tåler å møte det jeg ikke
kjenner.
Norge har vært et såkalt «kristent land» i 1000 år. I
århundrer har folk gått til kirken, og i de siste 200
årene har mennesker samlet seg hyppig i små og store
fellesskap for å lese Guds ord, snakke og be sammen. I
2018 er fellesskapet med andre troende fremdeles like
viktig for både tilbedelse og utrustning. Hvorfor er det
da generelt færre som er aktive i kristne fellesskap? Kan
det være vår vestlige ego-kultur og velstand som står i
veien? Ja, kanskje, men mon tro om ikke det viktigste
hinderet er mangelen på invitasjon inn til fellesskap
som snakker sant om livet. Invitasjon inn til fellesskap
av ufullkomne mennesker som deler tro og tvil, og
åpner hverdagsbord og festbord for andre og oss selv –
samlet om og med en fullkommen Gud.

BJØRNAR HOLMEDAL

bjornar@fermate.no

Foto: Jon Tyson
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TETT PÅ LIVET

SIGMUND DANIELSEN

sigmund.danielsen@normisjon.no

«Jeg har gått med en indre uro i det siste – ja, et trykk i
brystet. Vet ikke riktig hva dette er, eller hva det kan
handle om. På et lederskapsmøte i menigheten for noen
uker siden satt jeg bare og gråt. Det var flaut, ja, pinlig.
Jeg har nå vært hos lege og tatt «hjerteprøve». Det er
ingenting galt med hjertet, men samtidig har jeg ikke fått
noe informasjon om hva dette er – ingen veiledning om
hvordan jeg skal leve fremover. Hva tenker du?»
Det kan ikke bli min oppgave å komme med en
diagnose. Det har jeg ikke kompetanse til, men jeg
vil heller rette søkelyset på hva dette eventuelt kan
handle om.
Jeg tenker umiddelbart på overskriften i et kapittel
i boken “Nærhet” som jeg selv var redaktør for i 2007.
Overskriften er: «Vandring med hvilepuls». Den
reaksjonen som du hadde på lederskapsmøtet, kan
tyde på at forsvarsmekanismene i kroppen er svekket –
og at kroppen generelt er utsatt for et altfor stort press.
Det blir viktig for deg å finne tilbake til den du egentlig
vil være. Personlig har jeg hatt stor nytte av den
metaforen Virve Tynnemark benytter seg av i det
nevnte kapitlet. Metaforen er «Skaperverkets gode
rytme». Høsten er tid for innhøstning; vinteren er en
hviletid for naturen; så kommer vårsolen som stråler
frem og vekker til nytt liv. Ser vi isolert på skapelsens
rytme, legger Gud til rette for en dag å bare være. «Vi
utfordres til å gjenerobre den gode rytmen, til å ta den
livgivende pausen i eie», skriver V. Tynnemark. Er det
noe av din utfordring?
Jeg har møtt mange mennesker som har gått
helsemessig konkurs. Det er smertefullt. Det kjennes i
hele kroppen, med uro og trykk i brystet. Her kan alt det
ugjorte menighetsarbeidet bli en felle.
Kan Virve Tynnemarks utfordring gjøres til din? Hun
skriver: «Alt ståket og styret som vi omgir oss med,
roper så høyt at det ikke er rom for ettertenksomheten
og undringen, for den livgivende pausen. Resultatet
blir at jeg mister kontakten med meg selv og mitt
dypeste vesen. Lengselen mister sitt språk. Det er tid
for å spørre: Hvilket av de tre verbene å gjøre, å ha og å
være danner fundamentet for min identitet?»
Jeg tror at mye av din utfordring kan handle om å
gjenerobre verbet «Å VÆRE».
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NY LANDSSTYRELEDER

I VENTE

På sommerens generalforsamling ble
det valg om ny leder for Normisjons
landsstyre. Tormod Kleiven har gitt
seg etter seks år og Hallgeir Solberg
tar nå over.
“Jeg er overveldet og ydmyk over den tilliten som er blitt
vist meg”, sier Solberg.
Hallgeir Solberg er 63 år og bosatt i Kvål i Melhus
kommune. Han var rektor ved Øya videregående skole
fram til han gikk av med pensjon i 2017.
“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
dørstokkene våre tidligere,” sier Solberg.

Soul Church
Foto: privat

“Jeg vil arbeide for at Normisjon finner måter å øke sitt
internasjonale engasjement,” sier Solberg. “Skal vi være
tro mot vår visjon, er det avgjørende viktig at vi gjør alt
vi kan for at dette skal få større plass i vår bevissthet,
men også i reell satsing.”

Han fortalte da han ble innstilt til vervet at hans største
inspirasjon for å la seg nominere var muligheten til
å være med å elske fram mangfoldet i Normisjonsarbeidet.

Solberg ble valgt med 182 stemmer. Motkandidat Edgar
Fredriksen fikk 87 stemmer.

Solberg har bakgrunn som kretsleder og i ulikt foreningsarbeid flere steder i landet.

sigrid.rege.gardsvoll@normisjon.no

Siste søndag i måneden har Oslo Soul
Children og Storsalen tatt initiativ til en ny
Gudstjeneste for ungdom og deres familier
og venner. De starter kl. 16.00. Datoene:
26.08: Frisk/tung oppstart-spesial
30.09: Takknemlig/mørk høst-spesial
28.10: Festgudstjeneste i Oslo Spektrum
25.11: Stille/kaotisk advent-spesial

SIGRID REGE GÅRDSVOLL

Lederdag
Jubileumsfest for Fermate
I 2018 er det 10 år siden Fermate ble startet og dette skal
feires! Ønsket med Fermate var å være et sted for frihet
og forandring i menneskers liv. Nå vet vi at Fermate har
fått bety nettopp dette for mange og vi håper dere vil
være med og feire! Kveldens taler og foredragsholder
er lege og forfatter Magnar Kleiven med tema: «Gud
er god – og du er ikke så verst du heller». Fra Sverige
kommer sanger og pianist Mathilda Röjdemo. Vi lover
sang og glede, humor og alvor.
Alle venner av Fermate ønskes hjertelig velkommen!
Tid: Torsdag 18. oktober kl 18.00
Sted: Diakonova/Vid, Fredensborgveien 24Q, Oslo

Velkommen til lederdag 20. oktober på
Haraset fra 11:00 – 18:00.
Har du en lederfunksjon, sitter i styret, er
forkynner eller har en annen ledende rolle
i region Øst, enten i Acta eller Normisjon,
ønsker vi gjerne å se deg der. Vi legger opp
til seminarer med dyktige formidlere og
ønsker også å bruke dagen til å bli bedre
kjent. For påmelding eller mer info ta
kontakt med Anne-Lin:
albh@normisjon.no.
Håper vi sees!
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Glimt fra sommerleirene våre i 2018.
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MISJONÆRLIVET

Bønn og

RELASJONSBYGGING
Familien Amlie har vært ett år i Senegal og jobbet med pionerarbeid. Nå er
de tilbake for andre året, men hvordan havnet de i Senegal og hvordan har
det vært så langt?
Hva var det som fikk dere til å reise ut, og hvorfor
Senegal?
Det startet med at vi kom til et punkt hvor vi følte
vi stod ved et veiskille. Vi begynte å vokse ut av
leiligheten i Oslo, og var usikre på hvor veien bar videre.
Kanskje var tiden inne for å dra ut som misjonærer? Vi
hadde begge kjent på den lysten lenge, men hadde
ikke et spesielt land vi brant for. Så vi snakket med flere
organisasjoner før vi til slutt landet på Normisjon og
Senegal. Det var både fordi arbeidet virket spennende,
en annen norsk familie var der med barn i lik alder og
fordi Normisjon er en organisasjon som vi begge føler
oss hjemme i.
I Senegal jobbes det med pionerarbeid, hva
innebærer det?
Det at det er et pionerarbeid vi i Normisjon driver med
her i Senegal innebærer blant annet at vi ikke har så
mange faste rammer rundt oss. Vi har et mål om å
bygge kirke blant malinkefolket, men det er en lang vei
ditt. Vi bruker mye tid på å bygge relasjoner og bli kjent
i byen, i tillegg til en del praktiske ting som må på plass
når alt er nytt. Vi bruker òg en del tid i bønn som har
vært viktig for å finne en retning i arbeidet vi står i.
Hvordan synes barna det er å leve i Senegal?
Barna trives stort sett veldig godt i Senegal. Afrika
har vært det store uttalte målet, så da vi hadde
forberedende halvår i Trondheim og Albertville lurte
barna til slutt på om vi egentlig noen gang skulle til
løver og sjiraffer. Nå har de skjønt at Afrika er noe mer
enn bare spennende dyr, og vi tror at de får med seg
noen rike år i en annerledes kultur som vi lever i. I tillegg
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Foto: privat

oss. Vi har sakte, men sikkert blitt en del av hverdagen
deres, og har fått oppleve at de deler av det de har,
uansett hvor mye eller lite det er.

Familien Amlie: Johan Nikolai (t.v.), Einar, Ingrid og
Rebekka. Foto: privat
er vi utrolig takknemlige for det norske fellesskapet
her, hvor barna har fått seg gode venner.
Hvilke ting har gjort størst inntrykk på dere?
Det er mye som har gjort inntrykk på oss i løpet av
oppstartsfasen i Senegal. Vi har et ønske om å gi noe
til menneskene vi lever rundt, men har ofte sett at vi får
så utrolig mye tilbake. Vi bor blant et folk hvor familie
og fellesskap står sterkt, og vi har møtt en stor raushet i
møte med så mange, også de som ikke har mye materiell
rikdom. Det har gjort inntrykk når naboer og venner har
hjulpet oss i perioder som har vært litt ekstra tøffe for

Hvordan kan vi her hjemme støtte dere?
Noe av det aller viktigste dere kan bidra med er bønn.
Vi er helt avhengig av bønn. Både oss personlig, men
også for arbeidet. Det er her alt starter. Vi har stor tro
på at bønn forandrer alt. Bønn er med på å åpne dører,
det utløser Guds mirakler, og bønn bringer himmelen
til jorden. Og det er det vi ønsker at menneskene i byen
vår skal få oppleve. At de virkelig skal få bli kjent med
og oppleve Guds kjærlighet. En annen ting man kan
bidra med er å bli fastgivere. Dette er med på å skape
en forutsigbarhet i arbeidet vi står i. Og der skatten din
er, vil også hjertet ditt være. Vi håper jo at flere skal få
hjerte for de flotte menneskene her i Senegal.

NORMISJON I SENEGAL
■■ I 2014 startet Normisjon opp arbeidet
i Senegal med malinkefolket.
■■ Arbeidet drives helt øst i landet
i småbyen Kedougou.
■■ Normisjon har for tiden to
småbarnsfamilier ute.

Bønn er med på å åpne
dører, det utløser Guds
mirakler, og bønn
bringer himmelen til
jorden.

KRISTINA THORÄNGEN

kmnt@normisjon.no
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Foto: Jakob Owens

VIPPS: BETAL

71850

VÆR MED Å GI!

TIL
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 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

