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Fermate og Dal misjonshus.

JULEHILSNER

Noen av våre utsendinger
sender en hilsen hjem.

Innsatt som pastor
Leif Gordon Kvelland har denne høsten blitt
innsatt som pastor i Lillestrøm Normisjon ved
siden av arbeidet med Alpha i region Øst.
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LEDER

ANNE-LIN HYNNEKLEIV

annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Kjære deg
Det er tid for å se seg litt tilbake. I bladet kan du
lese om en høst som har vært fylt av små og store
begivenheter. Vi feirer at Lillestrøm Normisjon har
innsatt Leif Gordon Kvelland som pastor, at Dal
misjonshus er 100 år og Fermate 10 år. Vi har også fått
være med på å fylle Oslos gater og Spektrum med
2200 barn på Soul Children festivalen. For en fest det
var å høre ”Gi meg Jesus, bare Jesus” og ”Navnet Jesus
blekner aldri” runge ut over universitetsplassen.
Det blir mørkere ute, gradestokken er på minus 6 og
i skrivende stund sitter jeg på rådsmøte i Normisjon.
Det er bare en gang tidligere blitt avholdt rådsmøte
i organisasjonen og grunnlaget for samtalen handler
om omorganisering, eierskap til vårt felles
misjonsarbeid og om hvordan ulike enheter skal bære
preg av at ”Sammen er vi Normisjon”. Først og fremst
sitter jeg og kjenner på en takknemlighet for å være
en del av en bevegelse som drives av lokalt engasjerte
mennesker. Det er dere, som på en eller annen måte
definerer dere som Normisjon, som er med på å forme
og skape den bevegelsen vi er en del av. Så stilles det
spørsmål om tillitten til organisasjonen er der. Har
vi tro for at en omorganisering kan være en løsning
for å øke medbestemmelsen i organisasjonen? Vi er
avhengig av en tryggere økonomisk modell, som ble
presentert i rådsmøtet. Rådsmøtet bærer preg av en
forståelse av at en endring er nødvendig og rådsmøtet
jobber i grupper for å komme nærmere hvordan dette
kan se ut.
Det nærmer seg jul med stormskritt og vi fyller
leirstedene med julelukt, julestemning og vi forbereder
oss på adventstid. Det syder av barn og ungdom og
vi får fortelle om hva julen handler om, at Gud ble
menneske og kom helt nær. Sammen med julehilsener
fra noen av misjonærene i dette bladet vil jeg få være
med å ønske deg en god og velsignet adventstid.
Julehilsen fra

2

BYGGER EKTE FELLESSKAP
Det ligger dypt i Kvelland et ønske
om å se folk oppleve livsforvandling i
møte med Jesus og de gode
nyhetene om at Guds rike er nær.
Leif Gordon Kvelland har denne høsten blitt innsatt
som pastor for Lillestrøm Normisjon og er ansatt i
forsamlingen i 25 % stilling, ved siden av arbeidet
som Alpha-konsulent i region Øst.
Siden hans sterkeste nådegaver er underviser,
leder og hyrde og fordi evangelisten heller
ikke er langt unna, preger dette hans fokus i
tjenesten. Lillestrøm Normisjon er et fellesskap
som er gode på å lage møtepunkt med god mat og
godt fellesskap, men det er en liten forsamling med
en liten gruppe i kjernen og styret i foreningen.
Dette har ledet til at styret lenge har ønsket å

forsterke det åndelige lederskapet i forsamlingen.
Fremover ønsker lederteamet at visjonen synligjøres
enda mer, at det undervises målrettet for å få på
plass større bevissthet rundt nådegavebaserte
tjenester og at alle samlinger preges mer og mer av
verdiene fra Alphaarbeidet. Lillestrøm Normisjon
har hatt flere Alphakurs, og dette arbeidet har gjort
forsamlingen bedre i stand til å ta imot gjester og
skapt en bevisstgjøring på oppdraget fellesskapet har
i byen.
Foreningen har vært ledet av en arrangementskomite
og et styre. Denne våren har disse to gruppene
fungert som en samlet ledergruppe, som har hatt
flere felles samlinger og som deltar sammen på
Agenda1 læringsnettverket til region Øst og Storsalen
menighet i Oslo. Teamet har på denne måten økt sin
bevissthet som åndelige ledere og hvilket ansvar de

Lillestrøm Normisjon er
et fellesskap som er gode
på å lage møtepunkt.
som ledergruppa har for å utvikle en kultur der gjester
kan møtes av mennesker som tjener med glede,
undervisning som er livsforvandlende og en tydelig
retning for utviklingen fremover.
Menighetens visjon er å være et inkluderende og
levende fellesskap som skal synliggjøre Jesus Kristus
for Lillestrøms befolkning. «Vi vil arrangere noe som
vi er stolte av og som det er lett å invitere gjester til.
Verdiene i Alpha vil prege det regelmessige arbeidet
enda mer.»
DAG WILLIAM HAUGETO STANG

dwhs@normisjon.no
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10 års jubileum

FOR FERMATE
Fermate markerte sitt 10 årsjubileum 18. oktober
med fest på Diakonova/Vid i Fredensborgveien 24 i
Oslo. Fermate, som er ressurssenter for sjelesorg og
veiledning, er knyttet til Normisjon. Sigmund
Danielsen, som fikk visjonen om å starte dette
arbeidet, gikk gjennom Fermates historie. Samtalen
har hele tiden vært det viktigste verktøyet, i tillegg til
kurs og seminarvirksomhet. I dag består Fermate av
seks kontorer rundt om i landet og så langt har ca. 1300
personer gått i sjelesorg / veiledning.

livskvalitet og helse. - Det vi har fokus på, blir forsterket.
Det gjelder å velge det livet en vil leve og være glad for
alt det som ikke feiler en, sa legen og forfatteren i sitt
både morsomme og tankevekkende foredrag.
Den svenske sangeren Mathilda Röjdemo bidro
med flere avdelinger med flott sang og musikk. Det
var hilsener og gratulasjoner, blant annet fra Svein
Granerud fra Normisjon og flere av Fermates brukere. Det var nydelig bevertning. Tormod Kleiven ledet
festen, i Bjørnar Holmedals sykefravær.

Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige
Legeforening, holdt et spirituelt foredrag om

boe.johannes.hermansen@normisjon.no

BOE JOHANNES HERMANSEN

Noen sentrale personer under Fermates 10 årsjubileum: Tormod Kleiven, Randi Synnøve Tjernæs, Sigmund Danielsen,
Mathilda Röjdemo og Magnar Kleiven. Foto: Boe Johannes Hermansen.

Dal misjonshus

FEIRET 100 ÅR
21.oktober feiret Dal misjonshus 100 år. Med et
feststemt lokale og fullspekket hus ledet Berit Vetland
på en trygg og god måte gjennom dagen.
Lederen leste prologen som ble skrevet til 50 års
festen i 1968, samt fortalte noe historikk som har
vært på huset. Foruten Normisjon sin virksomhet
har det vært søndagsskole, barneforening, yngres,
korvettlag og ungdomsklubb i mange år. Steinar
Tosterud talte. Han fremholdt hvilken stor betydning
bedehusene i hele landet har hatt, mens de får
mindre betydning i dag. Tidligere var det kirken om
formiddagen for folket, og bedehuset om kvelden.
Anne-Lin Hynnekleiv representerte fra regionen. Hun
hilste fra regionen med vakker blomsterbukett som ble
overrakt ekteparet Berit og Torvik Vetland for trofast
arbeid gjennom mange år på misjonshuset. Det
var også mange andre hilsninger med nydelig
blomster og pengegave. Anita Westby fra
Frelsesarmeen, Eidsvoll. Erling Kindlien fra Eidsvoll
Normisjon. Trond Nordahl fra misjonsforeningen i
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Feiring, Eva Westby fra Fagerholt misjonsforening.
Inger Johanne Molnes fra Jessheim Normisjon.
Lilly Lauten fra Råholt menighetsråd med takk for
godt samarbeid gjennom 2. juledagsgudstjeneste og
2. påskedagsgudstjeneste på misjonshuset i mange år,
samt 5 alphakurs tidligere, og overrakte lyslykt.
Stor bevertning med deilige smørbrød og mange
kaker hører med på en fest, og praten gikk livlig rundt
bordene.
Misjonsmusikken fra Jessheim krydret samlingen med
sang og toner. Vi gratulerer med dagen og takker for all
frivillighet og engasjement!
Vil du lese mer om dagen? Gå inn på normisjonost.no
og les mer der.

REF. AV SEKR.
BERIT VETLAND
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TETT PÅ LIVET

SIGMUND DANIELSEN

sigmund.danielsen@normisjon.no

«Det siste året har det vært vanskelig å være en kristen.
Det er vanskelig å få de gode erfaringene med Gud, eller
rettere sagt: Det er vanskelig for meg å skille mellom et
ekte møte med Gud – og mine subjektive opplevelser. Er
det mine drømmer, følelser og opplevelser, eller er det et
reelt møte med Gud? Jeg er redd det skal være for mye
av ‘hva er meg og mitt’, og at det derfor ikke blir ærlige
møter.»
En beretning som betyr mye for meg i mitt eget trosliv,
er fortellingen om Emmaus-vandrerne. Luk 24,13 ff.
Jeg har lyst til å anvende noe fra den. Her møter vi to
frustrerte menn. Den stille uke hadde vært langt annet
en stille. Fortvilelse, frykt, kaos, svik og maktspill var
noe av deres virkelighet. «Mens de snakket sammen
om dette, kom Jesus selv og slo følge med dem.»
Magnus Malm sier i en av sine bøker, De stumme
bildene: «Her finner vi to viktige nøkler til gudserfaring
(Emmaus-fortellingen). Den første er at Jesus er
nær dem, uavhengig av om de ser ham eller ikke.
Det er altså ikke menneskers åndelige erfaring som
fremkaller Jesus eller fornemmelser av hans nærvær.
Den andre nøkkelen er at Jesus ber dem fortelle, enda
han selvfølgelig vet hva som har skjedd.» Malm sier
videre: «Først når vi får kontakt med vårt eget
indre og setter ord på det overfor Gud, åpner det en
‘landingsplass’ i oss for Gud og det han vil gjøre ...»
Gud er ikke langt borte fra oss. Han har tatt bolig blant
oss. Jesaja 57,15: «I det høye og hellige bor jeg og hos
den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden
liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem
som er knust.»
Magnus Malm snakker om en sjekkliste for Jesu
nærhet. La meg nevne noen av de punktene: 1) En ekte
erfaring av den levende Gud kommer uventet. 2) Den
lar seg ikke holde fast av mennesker. 3) Den er aldri
tvangspreget. 4) Den forandrer menneskers liv. 5) Den
setter den levende Gud i sentrum, ikke mennesker og
deres opplevelser.
Det finnes ingen metode av noe slag for å fremkalle
et levende møte med Gud – derimot er Gud levende
opptatt av å gi oss slike møter.

BEDEHUSET XMAS EDITION

SIDEN SIST

Klementiner, konsert, basar, vafler,
og mye humor var noen av
ingrediensene i helga da ”Bedehuset
Christmas Edition” gikk av stabelen
for andre gang.
Jeg går gjennom foajeen i Storsalen Menighet og
mot trappene til selve møtesalen, lørdag kveld 24.11.
Etterhvert som jeg tar skrittene opp trappen øker lyden
av myldrende liv og god stemning. Det lukter vaffel og
gløgg om hverandre. Og i det jeg går inn døra møter
julestemningen meg i fulle munn!
Synet som møter meg er et rom fylt opp med over 200
mennesker, flesteparten i 20-åra. Det er god prat rundt
bordene, en god del står i kø ved kaféen for å sikre seg
en vaffel og noe godt å drikke før programmet begynner
igjen. På scenen er det et band som jammer på diverse
julesanger, og den er pyntet med alt for mye, og ganske
overdådig julepynt. Summen er et rom fullt av energi og
god julestemning! Nå er det åresalg som foregår, folk på
bordene roper og vifter til åreselgerne, i frykt for at de
ikke får kjøpt årer. Det var mange som ikke fikk kjøpt årer
i runde én, så nå er prisen satt opp til 30kr åren og det er
maks 5 årer per person!
Bedehuset Christmas Edition ble arrangert for andre
gang av Acta region Øst, og flere samarbeidspartnere
lørdag 24.11. Arrangementet ønsker å kombinere den
gode gamle bedehusbasaren og julehøytiden; to ting vi
tror mange unge kristne som bor i Oslo kan samles om
og like. Bedehuskonseptet vekker mange nostalgiske

Foto: Soul Children

Oslos storstue fylt opp
med Soul Children!

Basarinne Renate Moen deler ut premier. Foto: Kristina
Thorängen

og gode minner blant unge kristne. Mange har vokst
opp på et sted med et lokalt bedehus og er vant med
julemesser og basarer derfra, og det er derfor vi tror
det er så stor interesse og engasjement for dette
arrangementet.
Selv om det bare er andre gang «Bedehuset Christmas
Edition» avholdes i Storsalen, har konseptet ”Bedehuset” vært et telt og scene på skjærgårdsfestivalen i
over 5 år! Det var i fjor høst at vi i Acta Øst kom på at
suksessen fra Skjærgårds kunne gjøres tilgjengelig mer
enn kun én gang i året, og dette var grunnlaget for
”julespesialen” av dette arrangementet. I tillegg til å
være et samarbeid mellom Acta Øst, Storsalen Menighet
og Skjærgårdsfestivalen, har vi også med Actas eget
giverkonsept ”Kompis” på laget. Alt overskuddet fra
kvelden går til Kompis sine prosjekter for å sørge for
skolegang til minoritetsungdommer i India og
Bangladesh. I løpet av kvelden ble det samlet inn godt
over 30 000kr til disse prosjektene, og hele 35 personer
ble enten nye fastgivere eller økte sitt månedlige
fastgiverbeløp til Kompis!
Vi er stolte over å være med på å arrangere Bedehuset
Christmas Edition, og gleder oss allerede til neste år!

Vi kan med stor glede, stolthet og
takknemlighet se tilbake på en fantastisk
Soul Children-festival i Oslo 26. - 28.
oktober. Denne helgen var hele 2200
deltakere, og nesten 200 medarbeidere
og artister, samlet i Oslo spektrum. Det
hele ble avsluttet med ”Soul Church” på
søndagen med tale, og mye vakker musikk
og lovsang fra festivalkoret og mange
verdenskjente og dyktige artister i et
fullsatt spektrum! Fra region Øst var det
over 11 Soul Children-kor som var med på
festivalen, blant annet det nyoppstartede
”Soul Children Sign” fra døvekirken i Oslo,
som også var med på scenen og deltok
under fredagens festkonsert! Utrolig kult!
Vi i region Øst er stolte over Soul Children,
med Ragnhild Hiis Ånestad i spissen, og
tar av oss hatten for hvordan hun og Acta
sentralt ikke bare lager en så bra festival,
men også en korbevegelse som vokser
for hver måned som går, både i Norge og
rundt om i mange land! Vær gjerne med
å be for Soul Children-bevegelsen og den
spennende fremtiden som ligger foran oss!

DANIEL JOHANNESSEN

dj@normisjon.no

DANIEL JOHANNESSEN

dj@normisjon.no
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Kjære deg
Her kommer en julehilsen fra Mali. Det er lite som minner om jul her.
Det er ingenting ved temperaturen, gatedekorasjonene eller
aktivitetene i menigheten som minner om at vi er i advent. Jeg
må bare forholde meg til kalenderen. Og kalenderen sier at
om noen uker skal vi få feire at Gud ble kjøtt og blod og ble
synlig i blant oss. Nå er det vi som er sendt for å vise verden
hvem Gud er og hvor stor kjærligheten hans er.

noen drypp

AV JULEHILSNER

Dette året har det mest spennende i Mali vært Agenda1
som vi har startet opp i de aller fleste menighetene i
samarbeidskirken vår. På to samlinger i året får
menighetene undervisning og hjelp til å sette seg mål for
de neste seks månedene. Gjennom disse planene er håpet
at de som menighet skal komme nærmere Gud, få større
kjærlighet til hverandre og få frimodighet og kreativitet til
å vise Guds kjærlighet til andre. Det har skjedd så utrolig mye
spennende. Nye er blitt kristne, følelsen av fellesskap er blitt
større i menighetene og mange opplever bønnesvar og får større
frimodighet til å be for naboer og venner.

En av juletidens hyggeligste tradisjoner er alle hilsnene man får fra fjernt og
nært. Mens gradestokken har falt ned på de blå gradene i Norge, har vi fått
noen hilsner fra varmere steder i verden.

Kjære dere i region Øst!
Her i Aserbajdsjan er det mye å glede seg over i førjulstida. Jeg
er på vei inn i mammapermisjon, da vi venter vår tredje datter
like før jul.
Til tross for budsjettkutt, har vi et godt arbeid med flotte,
lokale, initiativrike medarbeidere som i dag driver det aller
meste av arbeidet vårt. Jeg er rådgiver for arbeidet vi
gjør blant barn og unge med funksjonsnedsettelser på
barnehjemmet i Merdekan. Der har vi et solid team på
6 lokale damer som arbeider 3 dager i uka. Gjennom
det siste året har vi sett mange gode resultater innen
barnas både motoriske, språklige og sosiale utvikling.
Et annet spennende arbeid jeg får lov å være med på er
mødregrupper, hvor rundt 40 mødre samles to ganger i
måneden til seminar om barneoppdragelse på et kristent
grunnlag, for åndelig fellesskap og for å støtte opp om
hverandre. Nå i høst har vi også starta opp en gruppe for mødre
med barn med spesielle behov. Det er meningsfylt, men også
utfordrende å komme nært på sterke kvinner med store utfordringer
i hverdagen.
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Siden 2012 har sikkerhetssituasjonen vært utfordrende i Mali. Det har også ført
med seg et mismot i menighetene. Nå opplever mange et fornyet håp for framtiden for kirkene.
Takk for all støtte og forbønn. Det er så godt å vite at vi ikke står alene.
Julehilsen fra Therese Glendranget

Kjære deg
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Høsten er snart over og vi har mye
å være takknemlig for. Samarbeidet med Handikap forbundet(se
http://amlieadventures.blogspot.
com) er kommet ordentlig i gang,
bibelopplegget er ferdig innspilt,
relasjoner knyttes tettere og samtaler
om tro og liv blir flere. Gud rører ved
enkeltpersoner og det er spennende å få
være med på. Takk for at dere står sammen
med oss! Vi ønsker alle en velsignet jul!
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Takk for at dere står sammen med oss i arbeidet!
Med ønske om en velsignet jul,
Synnøve Aandstad Baghirova
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Julehilsen fra Familien Amlie
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Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives
i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle
dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea,
til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med
Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle
føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke
husrom for dem.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med
ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.
Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I
dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere
skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn
til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg
av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt
som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men
Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og
priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Lukas 2, 1-20
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Foto: Julie Johnson
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VIPPS: BETAL

71850

Foto: Alexandra Kusper

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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