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Les om livet i Bangladesh

INVITER

En oppfordring om å invitere
hjem

NYTT FELLESSKAP?
Ønsker du et fellesskap, men er usikker på
hvordan det kan se ut? Vi har prøvd oss på
noen forslag.

Foto: Anthony Intraversato
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LEDER

ANNE-LIN HYNNEKLEIV

albh@normisjon.no

Velkommen kjære
høst

Besteforeldreleiren på
Fossheim ble i år igjen
gjennomført før skolestart i august. Det var
med stor suksess - for
både store og små
deltagere.
Sammen med en herlig gjeng på
36 deltagere i en alder fra 3 til 76

Det er godt med taktskifter. Tid der rytmen endres,

år hadde vi et par fine dager på

der stress finner hvile, der jobb byttes med fritid og

Fossheim hvor vi besøkte Killingmo

høye skuldre blir lave. For meg har sommeren gitt noe av

gård, var på skattejakt i bibelen, spilte

dette, mer tid sammen med familien, gode samtaler og

spill, lekte, kjørte elektrisk bil, hadde

opplevelser.

O store lek og ryddet rommet iherdig
for Snusen, noe som engasjerte både

Nå står høsten på trappene med litt kaldere dager,

unge og gamle. De voksne hadde

og rytmen faller etterhvert på plass. Jeg ser meg

også egne samlinger med input. Når

rundt med en bønn til Gud: Hvilket taktskifte trenger

tilbakemeldinger fra både barnebarn

jeg nå? Hva i det jeg pleier å fylle hverdagene med

og besteforeldre er at leiren godt

trenger nytt liv eller impuls av noe annet? Det oppleves

kunne vart litt lenger, tar vi det som et

som at oppstart gir mulighet for nettopp dette, å

tegn på at dette må vi fortsette med.

se på tingene igjen. Hvordan er det i foreningen,

Foto: Anne-Lin Hynnekleiv

BESTEFORELDRELEIR

menigheten, smågruppa eller bedehuset du er en del av?
Hvor hadde et taktskifte kunne gi nytt liv og nye perspektiver?

Terje Holmedahl, en av deltagerne på leiren, har

forskjellig, men hennes tydelige konklusjon var at

dette å si om dagene:

det vi gjør med å være sammen med ungene, vise
omsorg, kjærlighet og engasjement, er det aller

Et av våre taktskifter sitter du med i hånda nå. Vi har
gitt regionbladet vårt nytt format. Ved å gå ned i

«Annelis og jeg hadde med oss fire barnebarn

viktigste som vi kan gjøre for barna. Hun gav oss tro

størrelse sparer vi penger på trykk og porto, mens vi håper

på leir for besteforeldre og barnebarn. Det var

på det vi gjør.»

innholdet fortsatt kan være med på å inspirere deg, skape

kjempestas. Noen hadde laget et spennende og

«vi-følelse» som Normisjon region Øst og løfte frem alt det

intensivt opplegg, sørget for mat og aktivisering.

Velkommen neste år til både nye og gamle

gode arbeidet som finnes i organisasjonen vi er en del av.

Vi kunne konsentrere oss om nettopp det å være

deltagere!

besteforeldre!
Må Gud velsigne deg denne høsten med rytme og hvile,
og kanskje et taktskifte der dette kan være til det gode.

Margrethe K. Overskott, leirsjef
og bibeltimeholder, her i full
gang med skattejakt i Bibelen.

En familiearbeider fra Acta region Agder var med.
Hun fulgte med på det som skjedde og hadde noe

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

opplegg for oss voksne. Vi snakket om mye

Foto: Anne-Lin Hynnekleiv
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SOMMERLIVET

“Da vi spurte Eirik, 6,5 år, i forkant av
Sommer i Sør om hva han gledet seg til ved
å dra til Grimstad, så svarte han: «Være på
Mini-Amigos og synge Jesussangen igjen!»
(Gi meg Jesus var stevnesang i fjor og den
sangen ble en favoritt!) Når man i tillegg
får være nabo med en god kompis ei hel
uke på campingplassen, bade, dra på
krabbefiske og kjøpe is i kiosken, så sier det
seg selv at å delta på Sommer i Sør er et
stort høydepunkt, både for Eirik og resten
av familien” - Berit, 42 år

Høydepunkt fra

SOMMERTREFF
Foto: Arkiv

“Skjærgårds

M&M

har

vært

høydepunktet hver sommer siden

“Årets høydepunkt med Sommer i

2014. Hvert år siden det har jeg vært

Sør er vanskelig å peke ut, men det

der hele uka, både som medarbeider

var veldig gøy å få intervjue Kjell

og deltaker. Jeg har fått mange gode

Ingolf Ropstad i tillegg til å ta i bruk

minner med venner og blitt kjent med

den

mange som er fra alle steder i Norge.

festivalen! Sommer i Sør betyr venner,

Å dra sammen med menighetene fra

sol, hvilepuls, lovsang og bra møter -

Romerike er gøy.” - David, 20 år

høydepunkt på en rekke! “

nye

Norkirken

til

tenårings-

- Marie, 18 år
Foto: Daniel S. Johannessen
Foto: Marie Norbakken

“Høydepunktet på Sommer i Sør var da
en av de unge lederne, etter at barneopplegget var ferdig, tok seg tid til å
fortelle om og svare på alle spørsmål
min fireåring og seksåring hadde om alle
bibelbildene som var hengt opp på veggen. Fantastisk!”
- Ole Martin, 38 år

“Til Skjærgårdssang i Langesund kommer
"publikum" fra hele Norge, og fra alle typer
menigheter. Vi har vært der 5 år på rad, og
det er ekte sangglede fra alle sangerne/
artister. Det er høy kvalitet,og som leder
Svein Olsen sier: “Her skal det synges! Det
er så mange stevner med forkynnelse som
vi kan reise på, men her er det musikkfest!”
- Berit, 71 år

Foto: Privat
Foto: Håkon Sundbø
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Foto: Anne-Lin Hynnekleiv

SIDEN SIST

VELKOMMEN!
«Vi hører sjelden om Jesus og private måltid. Tvert imot var
han ofte gjest hos folk (som Sakkeus, Marta & Marta). Eller han
var vertskap for store offentlige måltid (4000/5000). Evangeliet
etter Lukas preges av Jesu bevegelser til og fra måltid. Ved å
spise sammen med folk åpenbarte han at de hører til sammen
med han og med Gud. Og mange ble overrasket over hvem
han hadde plass til.» Hentet fra Storsalens dokument om deres
visjon; «Hele Oslo invitert til bords».

eller «svært ofte» opplever ensomhet. Mange
er nye på et fremmed sted og kjenner få
eller ingen. Og selvsagt gjelder ikke det bare
studenter, vi har alle mennesker rundt oss som
føler på ensomhet i hverdagen. Hva gjør vi som
fellesskap og kristne med dette?
I Storsalen bruker de noen kort med middagsinitiativ (se bildet). Disse kortene brukes på
gudstjenestene, her kan man fylle ut navn og
invitere selv, eller man kan krysse av for at man
vil bli invitert, og levere kortet til Storsalen, da

Klava 100 år

blir man koblet sammen med noen som ønsker

Klava Santalforening feiret 100 år på

Da jeg var 19 år jobbet jeg i Sandefjord som

annen ting Petter dro meg med på var middag

å invitere på middag. Det kan virke som så lite –

semesteråpning

ettåring i Acta VeBu. Jeg hadde fine kollegaer

hos et eldre ektepar som han kjente gjennom

én middag, én gang, hvor mye kan det ha å si?

Normisjon. Bjørkelangen bedehus var fullt

og trivdes godt i jobben, men jeg kjente få i

organisasjonen han jobbet i. De kjente ikke

Men for en ny så kan det bety mye; man

av folk og god stemning! De har gjennom

byen og jeg kom meg liksom aldri i gang med

meg, men jeg fikk være med, fikk middag og

kommer seg ut, man får noen i menigheten

100 år hatt kun 7 ledere i foreningen, og

menighet ordentlig. Men Petter hadde kontor

en koselig prat. Jeg møtte de bare den ene

å si hei til neste søndag og man får ordentlig

hun som har ansvar for regnskap idag

på samme sted som meg, og han inviterte

kvelden, men jeg husker det enda 12 år etter,

middag som man sjelden gidder å lage alene.

har hatt det de siste 42 årene. For en

meg inn i vennegjengen sin, som gjorde at jeg

så hyggelig og viktig var dette møtet for meg.

Jeg tror vi som samfunn bør bli bedre på å

trofasthet og en dedikasjon, et godt

fikk folk å henge med, bibelgruppe og fotball-

I en omfattende studentundersøkelse gjort av

invitere nye til middag. At dere som pensjonist-

forbilde og noe å strekke meg etter! Ikke

folkehelseinstituttet i fjor

par kan tørre å tenke at studenter og unge

fordi de ikke har klarte å slutte, men fordi

oppgir en av tre

gruppe for jenter. Jeg fikk et miljø
som var utenom jobb, noe
jeg tror var veldig
sunt, og det betydde

på

Bjørkelangen

synes det er kjempekoselig om dere inviterte,

de opplever relevans, både i det å få være

at

selv om dere er eldre. Og at vi som unge

fellesskap og i å få bety noe inn Normisjon

de «ofte»

voksne skal tørre å tenke at vi ikke må ha

sitt misjonsarbeid– for en gjeng!

studenter

mye.

verdens største leilighet eller måtte diske opp

En

med saus fra bunn og langtidsstekt svineknoke
for å ha noen på besøk.
Nå er det oppstart for både studenter og andre.
Min oppfordring er å slå av en prat med en ny, i
menigheten/ foreningen, på jobben, på skolen
argrethe Kollerud
Foto: M
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Nåværende leder Annelis Holmedahl (t.h.)
og tidligere leder Berit Høgne (t.v.) sammen
med Vesla Ånestad (midten).

og andre steder. Kanskje er det noen som kan
bli glad for en middagsinvitasjon?

Lederkonferanse!
Det blir leder og medarbeiderkonferanse i Stavanger 6. - 8. februar
2020. Denne er for alle ansatte og alle
som er, eller ønsker å være, frivillige
ledere i Acta og Normisjon. Påmelding
kommer snart.

MARGRETHE K. OVERSKOTT

mko@normisjon.no
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HVERDAGSLIVET

Familiesmågruppe
eller familiekirke
Fem punkter for å gjøre familiegruppe:

Foto: Ark
iv

Få med deg tre-fire familier til.

Starte nye fellesskap -

Familie 1 lager kveldsmat.
Familie 2 finner en bibelhistorie.

HVEM PASSER DET FOR?

Familie 3 finner en sang eller to.
Familie 4 organiserer en måte å be
sammen på.
Tadaaaaa - familiekirke!

Alle! For det er mange ulike fellesskap som kan startes. Felles
interesser, livssituasjoner eller lokalsamfunn kan samle oss.

Alphakurs hjemme
Inviter til kveldsmat ev. formiddagsmat.

arkus Spiske
Foto: M

Har du noen gang tenkt at du skulle ønske du

Spis sammen.

hadde et kristent fellesskap? Eller kanskje er dere

Se en Alpha-film.

allerede noen kristne venner som møtes, uten å

Samtale i smågrupper.

tilhøre noe sted? Føler du deg for ung for bedehuset,

Engelsk undervisningen finner du her

men for gammel for ungdomsklubben? Normisjon er

(norsk tekst er på vei):

fellesskap for alle. Unge voksne, familier, yngre og

www.youtube.com -> Alpha film series

eldre. Vi trenger alle fellesskap, og det er bare vi som
setter begrensninger for hvordan disse kan se ut. Vi har
lekt oss litt med ulike modeller i forslagene på neste
side, men disse kan selvfølgelig byttes ut med andre

Strikkeklubb

interesser og hobbyer. Noen elementer kjennetegner

Menn og damer som digger å strikke.

oss som kristent fellesskap: bibel, bønn, samtale

En runde hvor man forteller noe man er takknemlig for.

rundt tro, tilbedelse og misjon. Noen ganger er alle

En bibeltekst - hva kan denne teksten bety inn i mitt liv i dag?

elementene med, andre ganger bare noen av disse.

Bønn - be for og med hverandre.
Obligatorisk: strikketøy, kake og kaffe!

Det finnes ingen begrensninger. Vi samtaler gjerne
rundt muligheter eller hjelper deg i gang. Om du er

Turgruppe

nysgjerrig eller allerede i gang, så ta kontakt med

Finn en eller flere turvenner.

oss. Til små og store fellesskap, velkommen inn i

Ta med termos, bibel og litt snacks.

Normisjonsfamilien.

Velg ett tema for turen (F.eks: håp, nåde, tilgivelse).
Finn tre bibelvers til tema.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV

albh@normisjon.no
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God tur!
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Gud har ikke kalt noen oppgaver eller kall større
eller mindre.

Guds

SANNHET OM DEG
ANDAKT

Når vi sammenligner kall: “Da ble Saul brennende

Du har kanskje hørt historien om Saul og David i

harm. Han mislikte disse ordene og sa: «De gir

Bibelen? To store konger, men med ganske motsatt

David æren for titusener, men meg bare for tusener.

rykte. David blir husket som stor og god, ikke feilfri,

Nå mangler han bare kongsmakten!» Fra den

men enn mann som ønsket å tjene Gud. Saul som en

dagen så Saul skjevt til David.” Det kan være lett å

stor konge i starten, men som ble maktsyk og sjalu.

sammenligne seg med andre og gjøre seg selv

På Alphakonferansen i vår hørte vi en tale av Mike

mindre ved å tenke at det alle andre får til er bedre.

Todd om hvordan vi ledere kan viske oss selv vekk

En god påminnelse er at Gud ikke har kalt noen

fra de kallene eller oppgavene vi har fått med Saul

oppgave eller kall større eller mindre. Gud har

som eksempel. Jeg vil dele to av hans poeng.

aldri sagt at det er viktigere å tale på en fullsatt
konferanse enn for et barnelag på fem stykker. Han

Når vi ikke ser oss selv slik Gud ser oss: Når

sier at lilletåen er like viktig som hodet. Det er vi

Samuel sier til Saul at Gud har valgt han til å være

som lager de skillene, vi som gjør noe eller noen

konge, er hans svar slik: «Men er ikke jeg bare en

viktigere. Saul ble så sjalu på David at det til slutt

benjaminitt, fra en av de minste stammene i Israel?

overskygget alt. Gud har gitt oss alle ulike kall og for

Og er ikke min slekt den minst betydningsfulle av

Han er de alle like viktige. Vi visker oss selv vekk når

slektene i Benjamin-stammen? Hvorfor snakker

vi tenker at andre er bedre.

du da slik til meg?» Han snakker seg selv ned. Du

Hold fast på Guds forståelse av dine evner, for det er

kan ikke mene meg, jeg er ikke viktig nok, bra nok,

sannheten!

betydningsfull nok. Jeg kan kjenne igjen det å
fokusere mer på hva jeg synes om meg selv enn hva
Bibelen sier Gud synes om meg. Gud har skapt oss

MARGRETHE K. OVERSKOTT

mko@normisjon.no

og vet hvem vi er og hva vi er kapable til. Han sier
at vi er bra nok, at vi kan klare det som ligger foran
og at Han skal være med oss. Vi visker oss selv vekk
når vi gjør oss mindre enn det Han har skapt oss til.
Hold fast på Guds bilde av deg, for det er sannheten!
Foto: Ben White
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MISJONSLIVET

VIL STÅ SAMMEN

OM MISJON

Familien Haaland mener misjon er noe vi er sammen om
hjemme og ute.
Gerd Eli og Hallgeir Haaland er i Bangladesh,
hvor de er stasjonert for tiden. Barna Mathea,
Jonathan og Kristoffer går på skole og i
barnehage, og mens Gerd Eli jobber med
foreldreveiledning, er Hallgeir i sving på

Gerd Eli og Hallgeir med barna Mathea, Jonathan og Kristoffer. Foto: Kristin Winther Jørgensen

Asiabasen for Normisjon. Der jobber han
med Agenda1 læringsfellesskap i Dhaka. Her
arbeider han blant annet sammen med
rådgiver for Hordaland, Svein Høysæter.

Hun forteller at de driver med meningsfulle prosjekter,

EN DEL AV EN VERDENSVID KIRKE

og at det kjennes riktig ut for dem som familie å komme

«For tiden er det vi som er sendt ut, men

tilbake til Bangladesh. «Da vi var der forrige gang, var vi

misjon er vi sammen om i Normisjon; både
vi som er ute og dere som er hjemme.
Nordmenn er en del av en verdensvid kirke,

Et oversiktskart over Bangladesh. Dhaka
ligger omtrent midt i landet.

og Guds rike spenner over kulturer og folkeslag. Det er berikende.»

Men vi har gode folk rundt oss, som Gladstone og Priya. Så
hjelper det også å ha vært i landet før, og at vi kjenner litt
av kulturen og språket,» sier de to.

for eksempel komme til oss på besøk, se
hvordan arbeidet drives og komme tett på

VIKTIGE PRIORITERINGER

landet og folket,» sier de to. «Slik vil man

Nylig var de hjemme i Norge på sommerferie. «Det er

Skal misjonsarbeidet være i utvikling og være

få en bedre forståelse av misjonsarbeidet i

godt å være hjemme, og samtidig gleder vi oss også til

dynamisk, trenger vi å eie dette sammen,

Bangladesh.»

å ta fatt på to nye år i Dhaka. Vi opplever at Gud jobber i

DELE ENGASJEMENT OG EIE SAMMEN

mener ekteparet. De ønsker seg at enda

12

på landsbygda. Dermed var vi spent på å være i Dhaka.

Bangladesh, og at vi får være med på det Gud gjør der,»

flere engasjerer seg i misjonsarbeidet; både i

SPENT PÅ DHAKA

bønn og i økonomiske gaver, men også

Gerd Eli og Hallgeir sier de har det veldig

at mennesker i Norge er med på å dele

bra og at hele familien trives godt. «Ett og

engasjementet rundt misjon ute. «Man kan

et halvt år har gått veldig fort,» sier Gerd Eli.

sier familien på fem.

KRISTIN WINTHER JØRGENSEN

Misjonsfakta:
■■ Gerd Eli og Hallgeir Haaland med
familie er utsendt av Normisjon til
Bangladesh
■■ De jobber henholdsvis med
foreldreveiledning og utrustning
av lokale misjonsledere
■■ Bangladesh er blant verdens
tettest befolkede land
■■ Levevilkårene er ekstra dårlige for
jenter og kvinner, samt etniske
og religiøse minoriteter
■■ Normisjon ønsker å formidle evangeliet
i Bangladesh gjennom ord og handling
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BIBELKONFERANSEN 2019

OM OSS

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
ACTAKONSULENT

24. – 27. OKTOBER PÅ STRAND LEIRSTED I VESTFOLD
TORSDAG 24. OKT:
10.30: «To utganger av livet» ved Geir Otto Holmås
13.30: «Feil fortelling fortalt» ved Truls Aakerlund
18.00: Familiemøte ved Norkirken Sandefjord
FREDAG 25. OKT:
09.30: «De forfulgte kristne» ved Stig Magne Heitmann
11.00: «Bibel og miljø» ved Kjell Arne Norum
13.00: «I møte med lidelsen. Finnes det en kjærlig Gud?»
ved Torborg Aalen Leenderts
19.00: Konsert med Jan Tore Saltnes (fra Nordic Tenors)
LØRDAG 26. OKT:
09.30: «Etterlyst Bergprekenens Jesus – Har folkekirken
glemt ham?» ved Oscar Skarsaune
11.15: «Jesus i Det gamle testamente» ved Svein Granerud
13.00: Tema forts. «Jesus i GT» ved Svein Granerud
14.00: «Åndelige besteforeldre» ved Torbjørg Oline Nyli
19.00: Forestilling «Josef – drømmenes konge» ved
Birgitte Elin Bjørnstad
SØNDAG 27. OKT:
11.00: Gudstjeneste ved Kristian Øgaard
17.00: Konsert med John og gutta i Norkirken Sandefjord
Mer info, pris for konferansen, mat og
overnatting se: www. normisjon.no/vebu/
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mko@normisjon.no
476 42 580

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
REGIONLEDER

albh@normisjon.no
473 65 035

DANIEL S. JOHANNESSEN
ACTAKONSULENT

dj@normisjon.no
975 68 345

THERESE ANDREASSEN
ACTA- OG FERMATELEDER

ta@normisjon.no
952 84 131

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT (PERMISJON)

msks@normisjon.no
980 97 905

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
ORGANISASJONSUTVIKLER

dwhs@normisjon.no
922 20 644

MARTE REBECCA DÆHLEN
ACTAKONSULENT (VIKAR)

marte.rebecca.daehlen@gmail.com
909 59 692

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT

kmnt@normisjon.no
932 81 347

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946

LEIF GORDON KVELLAND
ALPHAKONSULENT

leif.g.kvelland@normisjon.no
478 64 547

MARTE KOLSTAD
LEIRARBEIDER

marte.kolstad@hotmail.com
469 45 937
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VIPPS: BETAL

71850

Foto: Tyler Nix

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

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

