NR.1 2020

REGION ØST

GALLERI NORMISJON
Les om gjenbruksglede.

KONFERANSE

Vi har vært på konferanse i
Stavanger.

Årsmøte 21. mars 2020
Det nærmer seg årsmøtet for 2019, og innkallingen
finner du på side 9.
Foto: Kristina Thorängen
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LEDER

ANNE-LIN HYNNEKLEIV

albh@normisjon.no

Normisjon region Øst
er nødt til å spare
utgifter. Regionstyret
vedtok før jul å kutte
til sammen 1,0 stilling i
den lønnede staben.

Vi har nylig hatt leder- og medarbeiderdager i Normisjon.
Medarbeidere fra hele organisasjonen møttes for påfyll

Vi har redusert administrasjonen

inspirasjon og relasjonsbygging. Jeg fikk æren av å lede

og forsøkt å effektivisere en del

flere av møtene, og opplevde sterkt at Gud satte retning

oppgaver. Samtidig har vi forsøkt

og samlet oss som organisasjon. I bladet du nå holder i

å beholde og øke trykket på det

hendene kan du lese mer fra region Øst sine medlemmer

utadrettede arbeidet. De siste tre

som var sammen med oss i Stavanger.

årene har vi hatt styrte underskudd
for å satse på barn og unge, samt

Ellers kan du lese mer om omstillingene vi har vært

en styrking av innsamlingsarbeidet.

gjennom de første månedene i 2020. Vi har over tid jobbet

Inntektene har økt noe, men ikke nok

med inntektssiden vår, men så oss nå nødt å se på

til at vi kommer i balanse i forhold til

utgiftene. Til tross for at vi blant annet ble nødt til å

lønnsutgiftene våre.

kutte Actalederstillingen, opplever vi oss i regionen som
et sterkt team som sammen kan nå langt med ressursene

Vi har kuttet Actalederstillingen fra

vi har. Les mer om konsekvensene av kuttene på neste

nyttår. Regionlederen vil nå være

side.

ansvarlig for både Normisjon og
Acta. Et resultat av dette er at vi har

Foto: Artem Maltsev

ENDRINGER PÅ
REGIONKONTORET

I dette bladet vil du også finne innkalling, påmeld-

måtte kutte noe i leirarbeidet vårt

ingsslipp og informasjon til årsmøtet vårt. La oss

og det vil merkes noe i vår mulighet

komme sammen for å bli inspirert, heie på hverandre

for å besøke foreninger og lokallag,

Fra 01.01.2020 ser staben slik ut:

Fermate: Therese Andreassen, 70 %

og se fremover på hva Gud har for oss i årene fremover.

derfor setter vi stor pris på og

Regionleder: Anne-Lin Hynnekleiv, 100% (inkluderer

Leirstilling: Petter Piita Isaksen, 15%

Det var dette jeg satt igjen med fra lederkonferansen,

fortsetter å styrke staben med noen

Actalederrollen)

Leirstilling: Marte Kolstad 20 %

at sammen er vi mange som er elsket og sendt til nye

dyktige, arbeidsvillige pensjonister.

Administrasjonskonsulent: Kristina Thorängen,

Fossheim Leirsted, styrer: Monica Borstad, 85%

100%

generasjoner og folkeslag.
Velkommen til årsmøte!

Margrethe Kollerud Overskott vil gå

Alphakonsulent: Leif Gordon Kvelland, 100%, utleid

Vær med å be for oss på kontoret. Vi har et hjerte for

inn som teamleder for Acta. Daniel

til Lillestrøm 25%

å nå langt med Jesus Kristus til nye generasjoner og

Johannessen, som sluttet i sin 70%

Organisasjonsutvikler: Dag William H. Stang, 20%

folkeslag, og legger vår hovedvekt på barn og unge,

stilling i Acta 01.01.2020, blir erstattet

Teamleder Acta: Margrethe Kollerud Overskott,

nye fellesskap og misjon.

med en 50% stilling mot høsten. Dag

100%

William Haugeto Stang sin stilling

Actakonsulent: Marte Rebekka Dæhlen/May Solveig

som organisasjonsutvikler reduseres

Kisen Slåtsveen, 100%

fra 40 til 20%.
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ANNE-LIN HYNNEKLEIV
albh@normisjon.no
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MISJONSLIVET

GUD ER TETT VED DEN

FATTIGES SIDE

Kristin og Erik Bøhler er tilbake i Oslo etter 17 år i Nepal. Vi har
intervjuet dem om oppholdet der og inntrykk de kommer hjem
med.
Hva har gjort mest inntrykk på dere
gjennom disse årene?
Å leve sammen med fattige og se noens vei
til et liv der de har nok, uten at deres fysiske
rikdom har økt. En fattigdom preget av angst

Erik og Kristin med sykehuset i bakgrunnen. Foto: Privat

og dårlige relasjoner suger kraften ut av sjel
og ryggmarg. Noen ganger har jeg sett folk
bli fri fra angsten og er blitt forvandlet i møte
med troen og fellesskapet.
Er det et minne dere kommer til å huske

Avskjed med barneavdelingen på
sykehuset. Foto: Privat

ekstra godt som dere vil dele med oss?

Hva kan vi lære av Nepalerne og av den nepalske

mennesker i Norge som har delt. Forbønn har latt oss

kirka?

få se hvordan vi har kunnet følge etter Guds planer,

En ung og nyforelsket kirke hjelper oss å se Jesus med

som var større enn våre.

friske øyne. Flere er involvert i lederskapet. Det er aldri
den samme som preker og som leder under samme

Har dere noen råd/ livsvisdom til andre som går og

Kanskje var det å se hva det gjorde med de

er å finne i nøden og er tett ved den fattiges

gudstjeneste. Felleskapet i lovprisning har en stor

tenker på om de ønsker å bli misjonærer et sted?

jordløse å få jord og hus etter jordskjelvet.

side og at det er nettopp der vi selv kan bli

plass. Menighetslemmer og ledelse ser nød og bringer

Lev enkelt, ikke ta opp for mye lån. Da er du fri til å

Et skred av drømmer og initiativ som ga

mer menneskelige. Slik som den rike mannen

Gud krefter inn i situasjonen ved bønn og praktisk

reise. På hvilken måte kan ditt fag tjene folket? Hvem

dem roller i samfunnet og bedre liv og

må jeg bli kjent med Lasarus i tide!

hjelp.

er det Gud har på sitt hjerte, hvem er det andre ikke

Er Gud lik i Norge som i Nepal?

Hvordan har dere merket å ha misjonsfolket i

og evangeliet møtes? I Guds store forløsningsplan,

selvrespekt. «Jordskjelvet var en velsignelse,
vi ble sett!», sa de.

Gud er jo lik, men har forskjellige budskap.

ryggen?

hvor er din plass? For å finne veien er det klokt å

Hvis man tenker på før og etter dette

Han reiser opp den fattige i Nepal, i Norge

Det har vært helt avgjørende for oss! Først kjente

snakke med noen i Normisjon som kjenner livet ute.

oppholdet, hvordan har det påvirket livet

snakker han kanskje til et hovmod; til de som

vi oss alene, men etter hvert som vi delte, fikk vi

deres og er det noen ting som vil være helt

har nok mat, ro og trygghet, men ikke ga den

masse respons og mange som ville være med å løfte.

annerledes nå enn før dere dro ut?

fattige og hjelpeløse en håndsrekning, se

Det er jo et under at bare gaver fra åpne hender og

Først så har de lært oss gjestfrihet. Hvor mye

Esekiel 16,49. Målet er det samme for oss, å

hjerter har finansiert et nytt sykehus! Det gjør

det betyr når vi er fremmede å bli tatt inn i

bli Guds barn og gjøre hans vilje.

inntrykk på myndighetene i Nepal når de får vite

deres hjem og familier. Jeg har lært at Gud
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ser? Hvilken nød kan du gå inn i å la barmhjertighet

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT

mko@normisjon.no

at det ikke er NORAD, men rett og slett enkelt-
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Foto: Leif Gordon Kvelland

AKTUELT

Anne Birgit Aandstad, Årnes
Normisjon:
For meg var det veldig fint å
være med på spor med tema
diakoni. Det var godt å være
sammen og være inkludert og SETT som frivillig
medarbeider.
Juliane H. Stikbakke, Oslo Soul
Children:
Det beste med konferansen var
å samles, og rett og slett være
en del av et familietreff for hele
normisjonsslekta. Konferansens beste minne

En av kveldene på Lillestrøm med Alphaforeldrekurs.

var å endelig få vise frem Soul Church og alt det
nye materiellet vi har jobbet med denne våren.
Og så var det jo selvfølgelig veldig artig å ha
basar med et aldersspenn fra 16 år til 80!

Åpning med generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland og møteledere Per Sigve

Særheim og Anne-Lin Hynnekleiv. Foto: Arkiv

LEDER- OG MEDARBEIDER
KONFERANSE
I dagene 6. - 9. februar var nærmere 500

Alphaforeldrekurs i
Normisjon Lillestrøm

Håkan Thorängen, Høland

«Dette kurset burde vi tipse FAU om på

Normisjon:

skolen!» uttrykte en av kursdeltagerne

Det er kjekt å treffe gamle kjente

på den andre kvelden da Normisjon

og bli kjent med noen nye. Vi er

Lillestrøm arrangerte foreldrekurset fra

en del av en større sammenheng,

Alphaarbeidet.

både utland og innland. Jeg var med på ett
spor/kurs om sjelesorg, meget spennende.

Gjennom fem kurskvelder med Alpha-

Meget bra konferanse på alle måter.

rammen ble viktige emner tatt opp for
foresatte til barn mellom 0 og 10 år.

inspirerer meg til videre frivillig arbeid.

Normisjonsmedarbeidere på konferanse i

Daniel Johannessen, Storsalen,

Videoundervisning og samtale fra kurs-

Stavanger. Der var både lønnede og ulønnede

Magne Gryvill, Høybråten

Oslo:

heftets spørsmål var grunnlaget for de

i organisasjonen fordi de er engasjert av og

Normisjon, Oslo:

Jeg sitter igjen med en opplevelse

fem kveldene med tema som: bygge et

i Normisjon og Acta. Vi har spurt noen av

Det var noen utrolig inspirerende

av at jeg får være en del av noe

sterkt fundament,

dem som var der fra region Øst, hva de sitter

dager med konkrete eksempler

stort i Normisjon. Så mange

å sette grenser, lære sunne relasjoner og

igjen med etter helgen.
Solveig M. Skaaheim, Bærum

og råd til å videreutvikle våre

dyktige, hyggelige og engasjerte mennesker

menigheter og foreninger. Kombinert med

på et sted og i samme organisasjon er jo helt

solid forkynnelse frister dette til gjentakelse.

rått!

våre langsiktige mål.
Gjennom undervisning fikk vi lytte til

Soul Children:

både fagfolk, foresatte og nyttige innspill

Det som er lengst framme er at

Guri Enger, Hamar/Mali:

vi fikk feire Soul Church sammen

Det var inspirerende å være

med Normisjonsfamilien vår og

sammen og god forkynnelse.

kjenne fellesskapet på tvers av generasjoner.

Nødvendig og bra for Normisjons-

De unge imponerer og deres engasjement

identiteten.
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møte barnas behov,

TERJE HOLMEDAHL

terje.holmedahl@normisjon.no

fra barnas perspektiv.
Et nyttig kurs som er enkelt å arrangere for
å sette fokus på barna og familien!
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ÅRSMØTER

Actas årsmøte
og gathering

Regionens
årsmøte i 2020

Program for dagen - 21. mars:

Program

09.30: Registrering

09.30: Registrering med mat og innsamling

10.00: Åpningsmøte i Storsalen (Acta og

av årsmøtegaven.

Normisjon)
11.30: Actas årsmøte i Lille Camino

10.00: Åpningsmøte (Acta og Normisjon)

13.30: Lunsj

Tale ved generalsekretær Anne Birgitta

14.30: Erfaringsdeling (Acta og Normisjon)

Langmoen Kvelland

15.45: Leker/brettspill og snacks i Lille Camino
16.30: Møte med nattverd (Acta og

11.30: Årsmøtesaker

Normisjon)

Leders tale: Anders Østby

17.30: Escape room

Aktuelle saker fra felleskontoret/landsstyret:

Kvelden avrundes med ord for kvelden og et

Anne Birgitta

par lovsanger.

Valg av dirigenter

Sakspapirene til årsmøtet vil bli lagt ut på:

Konstituering

www.normisjonost.no.

Årsrapport og regnskap

Påmelding og mer informasjon:

Fremblikk med orientering om budsjett

checkin.no/q/10136
1300: Varm lunsj

Pris:
Årsmøte inkl. 2 måltider: kr 120,Profesjonelt Escape room koster i tillegg kr 150,-

14.30 Erfaringsdeling (Normisjon og Acta)

Kontaktperson: Therese Andreassen

Hva er dine gode historier fra året som

ta@normisjon.no, 95284131

har vært?

Storsalen og Lille Camino har inngang i

Hva er dine utfordringer?

Sven Bruns gate 4 i Oslo.
15.45: Årsmøtesaker og valg
Vær med og bety en forskjell -

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer v/

Velkommen på årsmøtet til Acta region Øst!

valgkomitéen
Valg av valgkomité
Valg av revisor

Til alle foreninger og direktemedlemmer
i Normisjon region Øst

Innkalling til regionårsmøtet i 2020
I Storsalen menighet i Oslo, lørdag 21. mars kl. 0930 - 1700
Kjære medarbeidere!
Du er herved innkalt til regionårsmøtet lørdag 21. mars i Storsalen menighet i Oslo.
Adresse: Staffeldtsgate 4, 0166 Oslo (inngang i Sven Bruns gate).
Landsstyrets utsending dette året er Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Vi føler oss
privilegert over at generalsekretæren er med oss i år og gleder oss til å høre henne tale på
åpningsmøtet og dele fra felleskontorets arbeid. Hun blir med oss gjennom dagen.
VIKTIG INFO:
• Årsrapporter og årsmøteprogram kan lastes ned på våre hjemmesider
www.normisjonost.no sammen med regnskapet.
•

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.

•

Foreningsmedlemmer må levere inn fullmaktsskjema for foreningen de representerer
i påmeldingen.

•

Påmeldingsslipp og fullmaktsskjema finner du vedlagt i bladet.

•

Pris kr. 300 som inkluderer lunsj (betales med kort eller VIPPS på stedet).

•

Påmeldingsfrist 15. mars

• 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.

Utsendelse med nattverd, med offer til

Hilsen
Normisjon region Øst

regionens arbeid.

Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv

16.30: Møte med nattverd

Oslo, 12. februar 2020

Regionleder, Normisjon region Øst

17.00: Enkel servering og hjemreise.
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Nytt dette året
Ved en nærmere titt på leirbrosjyren vil du se at det
er blitt noen endringer i år.
Med endringer i stab får også
dette konsekvenser for leirarbeidet da vi går i underskudd
på de fleste leirer. Men vi ønsker
å fortsatt prioritere leir fremover
og håper vi har funnet noen
gode løsninger. Kom gjerne
med tilbakemeldinger på det!
Fossheim:
Amigos: sommer og Actionleir er kuttet, men grunnet stor
etterspørsel er det satt opp en
familieleir i september som
vi håper mange vil melde seg
på. Fra 2021 vil Kreativ leir
flyttes til september. Vi tester ut
å ha amigosleirene fra lørdag
morgen til søndag ettermiddag
dette året, altså at vi kutter en
kveld. Tanken er at barna får
litt lenger tid på stedet til å bli
trygge før de skal sove og
kanskje er de litt mindre slitne
lørdag kveld hvis de har hatt en
god natts søvn hjemme.
Haraset:
Morten Ruud overtar ansvaret
for planlegging av 5. klasseleir
på Haraset og Heads Opp blir
kuttet. Sommer- og familieleir
blir Sommerleir bare for barn
uten foreldre, men alle familier
er velkomne til familieleir på
Fossheim i september.
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GJENBRUKSGLEDE

BRA FOR MIlJØET

OG FOR DE UNGE
Galleri Normisjon på Sørumsand gjør oss i stand til å leve ut våre
idealer om å forbruke mindre. Der kan vi levere inn det vi ikke
trenger og kjøpe det vi behøver.
Det er en hustrig førjulsdag. Jeg ankommer
lokalet til Galleri Normisjon sentralt på
Sørumsand noen minutter før butikkdøra
åpner og blir møtt av Thorild Hexeberg
Lerberg og tre - fire av de andre i dugnads-

Dugnadsgjengen som holder butikken til Galleri Normisjon på Sørumsand åpen, som sparer miljøet og
skaffer penger til misjonen. Samtidig trives de godt sammen. Foto: Privat

gjengen. Butikklokalet er fullt av varer,
systematisk og ordentlig utstilt. Vi setter oss i
sofakroken med kringle og kaffe og prater litt
før butikken åpner.

Drøyt tjue

dugnad.

- Det er en god del faste som kommer innom,

Personalet er en dugnadsgjeng på drøyt 20 personer.

Overskuddet går til Acta sitt arbeid blant barn og

sier Thorild. Noen leter etter varer, andre er

De fleste har vært med siden starten i 2014.

unge i Normisjon region Øst. 2018 gav en netto på ca

mer opptatt av å treffe noen å prate med.

- Det er mange som tar i et tak, forteller Marion.

67.000 kroner. Da var omsetningen på drøyt 500.000.

Vietnamesiske Somchit sier selv at hun er en

Noen jobber regelmessig og mye i butikken. Noen

av de faste kundene. Noen ganger finner hun

stiller opp for å hente og bringe varer, mens andre er

Misjon og miljø er vinnerne i en gjenbruksbutikk,

noe «gull», uansett er det koselig å komme

på vikarlista. Til sammen er vi vel oppunder 25. Alle er

men det sosiale fellesskapet er også veldig viktig. Det

pensjonister, mange synes det er fint å ha noe fast å

er nok en viktig faktor når såpass mange holder ut i

gå til. Det er i alle fall Marions inntrykk.

år etter år.

innom. I hjemmet sitt har hun ganske mye
som er kjøpt her.

Somchit trives i Gjenbruksbutikken og er
ofte innom. Foto: Terje Holmedahl

Lederteam på fire

Vi trenger en dag i uka uten kunder for å rydde, ha
møter og sånn.

Butikken driftes av et lederteam på fire.
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- Butikken er åpen alle hverdager unntatt mandag.

Marion Forsland Berger er hovedansvarlig

daglige kontakten med Gallerigeneralen i

for organiseringen av butikken, som er en

Oslo, Anita Thorängen. Torun Fyhn Jødahl har

Penger til misjonsarbeid

av filialene i Galleri Normisjon, Normisjons

hovedansvar for mottak og prising av varer.

- Det går litt opp og ned hvor mye vi får solgt for,

gjenbruksbutikker. Anne-Lise Aaslund er

Hun skal også følge opp «personalet».

sier Marion. Sørumsand er jo ikke akkurat noen

den som setter opp vaktlister og har mye av

storby, men vi får litt overskudd hvert år. Vi har jo

økonomiansvaret. Thorild Lerberg har den

noen utgifter til husleie og strøm, men alt arbeid er

TERJE HOLMEDAHL

terje.holmedahl@normisjon.no
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OM OSS

TRO

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
TEAMLEDER ACTA

INGVILD ANTHONISEN

mko@normisjon.no
476 42 580

Kunsten

Å BESKJÆRE
Min morfar var en mester i beskjæring.
Han visste hvilke grener fra frukttrærne
som måtte bort for at treet skulle forbli
sterkt og gi god frukt. Selv syns jeg
det så spinkelt ut når friske grener var
blitt kappet av. Skulle det gjøre trærne
sterkere? Forfatter Peter Halldorf har
sammenlignet faste med beskjæring eller tynning, om du vil. Prinsippet er at
man må tilpasse mengden av planter til
plassen man har, ellers vil de kjempe mot
hverandre om lys, vann og plass.

skal møtes kan være et gode. Faste kan
handle om å legge bort noe for å se hva
Jesus mente da han sa at “kun ett er
nødvendig” (Luk 10,42).

Som frie mennesker med ansvar for egne
liv, velger vi hva vi vil si ja og nei til. Vi
har rett til å sløse bort våre liv, og vi har
muligheten til å hengi oss til det gode.
Uansett, skriver Halldorf, er det som med
plantene: den jordflekken vi har som er
vårt liv, kan ikke romme ubegrenset med
planter. Vi kan ikke rekke alt, være alt
og gi av oss selv til alt vi skulle ønske. Å
korte ned listen over bøker som skal leses,
steder som skal oppleves og personer som

Faste er ingen plikt, ingen kristen
oppvisning i selvkontroll eller en straff
for slik du lever til vanlig. Vi inviteres til å
stoppe opp og la støyet rundt oss stilne.
Vi avstår fra noe godt for et større gode. I
fasten vil jeg derfor ta utfordringen: “Stans
og innse at jeg er Gud.” (Salme 46,11).
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Jeg liker å tenke på fastetiden som en tid
der jeg får muligheten til å øve meg på
å se hva som er sant. Vi er så heldige at
vi går inn i en tid der det er lagt til rette
for å skjerpe sansene, bli lydhøre, for å få
øye på sannheten om mitt og andres liv,
sannheten om Gud.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
REGIONLEDER

albh@normisjon.no
473 65 035

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT (PERMISJON)

msks@normisjon.no
980 97 905

THERESE ANDREASSEN
FERMATELEDER

ta@normisjon.no
952 84 131

MARTE REBECCA DÆHLEN
ACTAKONSULENT (VIKAR)

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

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
ORGANISASJONSUTVIKLER

dwhs@normisjon.no
922 20 644

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT

kmnt@normisjon.no
932 81 347

MARTE KOLSTAD
LEIRARBEIDER

marte.kolstad@hotmail.com
469 45 937

LEIF GORDON KVELLAND
ALPHAKONSULENT

Les hele teksten til Peter Halldorf på
www.stellamaris.no/bof.htm.

leif.g.kvelland@normisjon.no
478 64 547
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VIPPS: BETAL

71850

Foto: Donnie Rosie

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

