
  Årsmelding for Acta region øst 2017 

 

 

I ACTASTYRET: 
 
Actastyret har i 2017 hatt disse medlemmene:  
 

Styreleder: Ingvild Anthonisen 

Nestleder: Lasse Thorvaldsen  

Styremedlem: Magnus Sether Lilleberg 

Styremedlem: Fredrik Lemoen  

Styremedlem: Linn Heidi Berntsen Buserud 

1. varamedlem: Johanna Izurieta 

2. varamedlem: Ida Malene Aslaksen 

3. varamedlem: Sigfrid Fremstad  

 

Actastyrets representant i regionstyret: Ingvild Anthonisen 

Regionstyrets representant i Actastyret: Anders Østby  

Konstituert Actaleder tom 10.04.17: Margrethe Frydendal Kollerud (ansatt, ikke stemmerett). 

Actaleder fom 11.04.17 Anne-Lin Hynnekleiv (ansatt, ikke stemmerett). 

 

Actastyret har i år hatt 8 styremøter. Styret har behandlet 55 saker. 

 

 

II      ARBEIDERE: 

 
Oversikt over ansatte og fordeling av arbeidsoppgaver: 

 

• Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 
Vikarierende Actaleder,100% fom 11.04.17 -31.12.17 
20% i jobb og 80% i mammapermisjon fra 11.05.16-01.06.2017 
Administrasjon og ledelse, økonomi, personal, søknader, lederkurs 

• Margrethe F Kollerud,  
Barne- og ungdomskonsulent, 100%   

50% konstituert Actaleder og 50% Barne- og ungdomskonsulent fra 11.05.16-10.04.17 
Leir, lagsbesøk, oppfølging av ledere i lokallag, festivaler, ledertrening 

• Daniel Skjøtskift Johannessen 

Actakonsulent 80%  
Søknader, oppfølging av ungdomslag, Soul Children-konsulent, ActaGathering 

• Petter Piita Isaksen 

Leirarbeider Fossheim leirsted, 20% 
Leirer på Fossheim og oppfølging av leirledere 

• Kristina Thorängen 

Leirarbeider Fossheim leirsted, 20%  
Leirer på Fossheim og oppfølging av leirledere 

• Solfrid Dullum Johansen 

Ettåring i Kongsvinger, student ved TT-linja ved Bibelskolen i Grimstad (høst17/vår18)  

• Morten Ruud  

Barne-, ungdoms- og misjonskonsulent Hedmark, 100%  

Permisjon fom 01.09.15-30.06.17. Avsluttet stillingen 01.07.17 

Leir, besøk i lokallag, oppbygging av Actas arbeid i Hedmark 

• May Solveig Kisen Slåtsveen 

Barne-, ungdoms- og misjonskonsulent Hedmark  

• 100% vikariat fom 01.09.16-31.07.17, 100% fast stilling fom 01.08.17  

Fødselspermisjon fom 30.10.17-12.08.18 

Leir, besøk i lokallag, oppbygging av Actas arbeid i Hedmark  

Linn Heidi Buserud Berntsen har tatt over noen av leirene som hører til stillingen, og fått honorar 

for dette, men har ikke vært ansatt.  

• Christina Eng Hauge 
Barne- og ungdomskonsulent i vikariat, 80%  fom 22.08.16-25.04.17 

Prosjektstilling 20% i Soul Children Sign 01.05.17-31.12.17 

Leir, lagsbesøk, Soul Children-festival, ledertrening, sosiale medier 
 
 



• Katarina Øvstegård 
Prosjektstilling 20% fom 18.04.17-31.12.17 

Prosjektansvarlig Team Hurdal  
 

Stillinger som er finansiert lokalt: 

 

• Sigrid Flesjå Olsen  

40% Ungdomsarbeider på Emmaus, Skedsmokorset 

• Marie Kristine Skogstad 

Timebasert inntil 20%  

Permisjon fom 01.01.17-30-06.17 

Barne- og Ungdomsarbeider Leirsund 

• Emilie Skogstad 

Timebasert inntil 20% vikariat fom 01.01.17-30-06.17 

Barne- og Ungdomsarbeider Leirsund.  

• Robert August Pedersen  

5% Pianist/ leder, Groruddalen Soul Children 

• Jan Tore Varne 

5 % (stillingen avsluttet 31.12.17) 

Pianist/ leder, Groruddalen Soul Children 

• Solveig Anthonisen 

Timelønnet Barne- og ungdomsarbeider Leirsund 
 

Vi har en flott og dyktig stab som er engasjerte og løsningsorienterte. I løpet av høsten 2017 ansatte vi ny 

Acta-leder, Therese Andreassen, som tiltrår stillingen fom 01.01.2018.  

 

 

III FORENINGER/LOKALLAG: 
 

Ved utgangen av året er det 105 lokallag i Acta øst. 
 

Enhet: Antall fordelt på år: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Barneforeninger og kor 
 45 40 41 43 42 44 

Tweensgrupper og kor  27 29 29 28 31 29 

Ungdomsforeninger og kor 27 26 26 27 29 30 

Familieforeninger og kor  5 4 4 4 5 4 

Dramagrupper  0 0 0 0 0 0 

Dansegrupper  1 1 1 3 2 2 

Leirklubber 
 2 2 2 2 2 2 

Sum lokallag   107 102 103 107 111 111 

Antall medlemmer(ca) i lokallag totalt        3395 3256 3304 2988 2954 

          
 

Samarbeid med Normisjon  
Normisjons- og Actastaben i region Øst har et tett samarbeid og jobber sammen om en del ting. Vi har felles 

stabsdager og julemesse sammen, og lederne i Acta og Normisjon har jevnlige møter. Vi var også i år godt 

representert både på Skjærgårds M&M og på Sommer i Sør. 

 

Team Haraset 
Team Haraset ble startet opp høsten 2016, og er et lokallag for ledere og ildsjeler på Haraset leirsted. De som 

sitter i styret har en sterk tilhørighet til leirstedet fra før, og ønsker å se at det vokser og blomstrer på stedet. 

Målet med lokallaget er å gi noe tilbake til alle de som engasjerer seg på leirstedet, for eksempel 

ungdomslederne på Acta sine barneleirer. I 2017 har Team Haraset lagt ned mange timers arbeid på å pusse 

opp Fortun (et av husene på Haraset), og resultatet er strålende. 

 

Team Hurdal    
Vi mottok kr 100 000 i støtte fra IMDI til å drive Team Hurdal i 2017. Katarina Øvstegård ble ansatt som 

prosjektleder for teamet og har holdt i de fleste av arbeidsoppgavene knyttet til dette i år. I tillegg til å ha 

besøksgruppe annenhver torsdag gjennom hele året, hadde vi en familielørdag. Vi har i løpet av året hatt med 

besøk av Storsalen Gospelkor, Eidsvold Soul Children og en zumbainstruktør. Vi har også i løpet av året fått 



med en god gjeng av barna og ungdommene fra mottaket på leir på Fossheim, og fått mange gode 

tilbakemeldinger fra dem på det.  

 

Soul Children    
Soul Children kor-bevegelsen vokser både i region Øst og ellers i verden. Derfor har Acta jobbet med å etablere 

regionale Soul Children-kontakter i alle regioner. I region Øst er Daniel S. Johannessen kontaktperson. Vi har 8 

Soul Kids kor (tidligere Pre-Soul Children), 2 Soul Teens kor og 16 Soul Children kor i region Øst. 

I september arrangerte vi Soul Children Gathering med 10 kor og over 100 deltakere som var sammen en helg 

fylt av musikkglede og felleskap. I 2017 har vi også søkt og fått innvilget aktivitetsstøtte fra LNU (Herreløs arv-

fondet) til å lage en ressurspakke med video av åtte Soul Children-sanger oversatt til tegnspråk. 

 

 

IV  LEIRARBEIDET: 
I 2017 har Acta region Øst gjennomført 22 leirer. Vi er stolte av leirarbeidet i regionen. Acta sitt landsmøte 

satte i 2012 som mål å være «Best på leir» i sin handlingsplan. Dette jobber vi for hele tiden. Leir er svært 

viktig i manges kristenliv og er for flere en første kontakt med tro. Gjennom leir er vi med på å virkeliggjøre 

Actas visjon, og leir har derfor høy prioritering i regionen. Leirarbeidet vårt må være i stadig utvikling og vil 

fortsette å være et fokusområde.  

 

Acta-ansatte står som hovedansvarlige for gjennomføringen av leirene på Fossheim og Haraset. En av våre 

målsettinger er også å jobbe for at frivillige skal bli utfordret på leirsjefansvar og vi har innimellom frivillige 

leirsjefer på våre leirer. Vi ser at vi på både Haraset og Fossheim har vi fått en god kjerne av ungdommer som 

er blitt et miljø seg imellom og kommer igjen og igjen. 

 

Leirstatistikk:  

 

Leirbeskrivelse  

  

Dato i 2017 

  

2017 
2016 

  

2015 

  

2014 

  

2013 

  

2012 

  Fossheim Haraset Dalen Annet 

Nyttårsleir 2017 

Fossheim 30.12-01.01 22       
39 40 56 31 16 

Nyttårsleir 

Haraset 30.12-01.01      
   12 14   

Juleverksted  

5.-7. kl 01.12-03.12 50       
53 50 45 33 32 

Adventsleir 3-7.kl 24.11-26.11   51     31 40 51 27 26 

Amigos: 

Juleverksted  17.11-19.11 63       
49 61 56 46 59 

Familieleir  10.11-12-11 15       42 Avl.    

LOVED 

ledertreningsleir 13.10-15.10 18       
16 23 37 39 22 

Soul Children 

Gathering 15.09-16.09       107 56 Avl. 152 37 99 

Actionleir 15.09-17.09 39       33 29 35 37 40 

Tenleir 07.09-09.09   17     18 12 18 8 21 

Tenleir med 

paintball 25.08-27.08 32       
34 38 35 25 Avl. 

Fotballeir 26.06-29.06 54       30 24 52 44 31 

Fotballeir 3.-7. kl 26.06-29.06   Avl.     16 22 Avl 26 30 

Sommer- og 

familieleir 23.06-25.06   19     
15 20 45 24 22 

Amigos 

sommerleir 16.06-18.06 28       
45 Avl. 46 40 34 

Padleleir 09.06-11.06   2     Avl. 14 8 10 7 

Romeriks 

Gathering/ 

Årsmøte 05.05-06.05 37       

Avl. 15 22   

5.klasseleir 28.04-30.04   Avl.      
     

Påskeleir 13+ 12.04-18.04 39       28 35 27 34 24 

Påskeleir 5.-7. kl 10.04-12.04 38       34 46 32 37 36 

Amigos påskeleir 07.04-09.04 53       44 48 27 61 54 



Påskeleir 13+ 07.04-09.04   17     11 9 16 12 17 

5. klasseleir 1 03.03-05.03 19       Avl. 35 56 26 35 

5. klasseleir 2 10.03-12.03 31       30 44 32 21 40 

Snøleir 10.02-12.02   40     21 25 24 34 39 

Musikkleir 5.-7. kl 03.02-05.02 31       20 46 40 48 44 

Vårleir Dalen           
   5  

Påskeleir Dalen           
    Avl. 

Kaktusfestival           
    Avl. 

Lederhelg Dalen           
 5    

Hyttetur 20+ 

Dalen       10    
Avl     

Lederdag 

Haraset 14.okt   Avl.     
14     

13+ leir 

Fossheim           
   Avl. 21 

Fugleleir Dalen okt         
 Avl 8 9 8 

Sum   569 146 10  107 679 693 934 714 757 

 

 
 

Endringene i antall leirdeltakere siste år har vært som følger:  
 

Leirsted 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Endringer totalt 2016-2017:  

Fossheim 569 497 519 576 522 472 Økt med 72 

Haraset 146 126 140 176 131 171 Økt med 20  

Dalen 10 0 5 8 14 80 Økt med 10 

Andre 107 56 29 174 47 106 Økt med 51 

 

 

Antall deltagere i gjennomsnittlig per leir: 
Fossheim: 35,6 

Haraset: 16,2 

Dalen: 10 

 

Avlyste leirer:  

 
- 5.klasseleir på Haraset, 28.-30. april 

- Fotballeir på Haraset, 26.-29. juni: Leiren ble avlyst, men de som hadde meldt seg på fikk tilbud om å 

delta på fotballeiren på Fossheim.  

 

 

V LEDERKURS/LEDERTRENING: 
Vi jobber stadig med ledertrening i Acta Øst. De unge er morgendagens ledere, og det er meningsfylt og viktig 

å investere i dem. Den største delen av ledertrening skjer kontinuerlig på forskjellige måter i alle våre lokallag, 

men også gjennom ledertrening på leir. I 2017 har vi søkt og fått innvilget aktivitetsstøtte på 118 875 kr fra 

LNU (Herreløs arv) til å lage et ledertreningskurs for ungdommer. Kurset starter opp i 2018.  

 

Vi ser at store arrangementer som for eksempel «NATTA» er gode plattformer for å rekruttere ledere til både 

lokale lederkurs og leir. Vi samarbeider også med lokale lederkurs på Romerike der vi har med ledere på leir og 

deltakere på ledertreningsleir. Til sammen på våre leirer hadde vi i 2017 mellom 300 og 350 ledere. Noen av 

disse er ansatte og noen er med på flere leirer, men det gir et godt inntrykk av størrelsen på dette arbeidet. 

 
Ledertrening på leir 
Vi vektlegger å ha med mange unge ledere på leir for å utnytte denne flotte måten å drive lederopplæring på. 

Vi etterstreber å inkludere ledere i forskjellige aldre, slik at de yngste lederne kan ha forbilder og lære mer om 

lederrollen av de som er eldre. I oktober arrangerte vi LOVED leir, en tenåringsleir med særlig fokus på 

ledertrening. 



 

Amigosteam    
Fra Amigos: sommer i år hadde vi også et Amigosteam, som bestod av tre personer hvorav en var med året 

før. Disse tre ungdommene på 16/17 år har hatt ansvar for kveldssamlinger og bønnevandringsposter eller 

bibeltimene. De har hatt samlinger før, etter og mellom leirene med Margrethe hvor man har planlagt det de 

skal gjøre og snakket om liv og tro. Amigosteamet avslutter året sitt på Amigos: påske 2018. 
 

Trosopplæringssamarbeid 
Vi var også i år medarrangør av ”NATTA”, en konfirmantfestival i Kongsvinger hvor 400 konfirmanter fra Solør, 

Vinger og Odal prosti deltok. Konfirmantene deltok på idrettsturneringer, undervisning, konserter og 

gudstjeneste. Morten og May Solveig er sentrale i dette arrangementet, sammen med minst 60 lokale ledere 

fra Hedmark. Vi opplever et godt samarbeid i prostiet og man har opparbeidet seg en stor kontaktflate. Vi ser 

at det skapes store ringvirkninger i lokalmiljøet. 
  

Vi har et tett samarbeid med menighetene i Aurskog-Høland og med Morten i Kongsvinger. Barn og ungdom 

inviteres inn på leir på Fossheim og Haraset som et breddetiltak i trosopplæringsplanen, og på 5. klasseleir 

inviterer både Aurskog-Høland, Sørum og Kongsvinger inn 5. klassingene. Vi vil her takke trosopplærerne for 

det gode samarbeidet. Vi ser at et samarbeid mellom Acta og menigheter kan være veldig gunstig for begge 

parter, og ønsker gjerne flere slike samarbeid framover.  

 

Medvandring    
Medvandring er noe vi stadig jobber for at flere av våre ledere skal få gleden av. I år har vi startet opp en 

medvandringsgruppe for jenter i tenårene, og snart starter en gruppe for gutter opp. I tillegg fungerer det 

tidligere nevnte Amigosteamet som en slags medvandringsgruppe. Ungdommene sier at 

medvandringsgruppen gir muligheten til å stoppe opp, ta en pause fra den travle hverdagen og snakke om 

temaer de er opptatt av.  

 

Vi har som mål at alle våre lokallagsledere, leirledere og andre ledere skal få tilbud om medvandring. Vi ser at 

det å innføre medvandring handler om å skape en kultur. Dette tar tid, men vi tror at medvandring er bra og 

fortsetter å jobbe med å finne gode fremgangsmåter for å nå målet. Vi ønsker framover å jobbe med å få 

flere slike grupper.  
 

Misjonsteam    
I påsken reiste vårt andre misjonsteam ut etter å ha hatt samlinger og dugnadsarbeid sammen siden høsten 

2016. Vi var seks ungdommer og tre ledere som reiste til Nepal for å være frivillige på dagsenteret ABBS, 

besøke Patan menighet, treffe en av våre misjonærer, Liv Wendel, og oppleve byen Kathmandu. Det ble en 

veldig fin tur, med en veldig god gjeng. Misjonsteamet har vært på flere besøk i ettertid til Actalag og 

Normisjonsforeninger for å fortelle om turen og hva de har lært. Vi ser tydelig verdien av å av og til investere 

mye tid i noen få, og at det også kan vekkes et engasjement både for misjon og for Acta på denne turen. 
 

 

VI FRIVILLIGE MEDARBEIDERE: 
Mange frivillige medarbeidere gjør en fantastisk innsats i regionen, både med lokallag, leirarbeid og 

ledertrening. For en gjeng dere er! Dette er vi svært takknemlige for, og det er dette som driver arbeidet i 

regionen fra uke til uke. Som et cirkatall kan vi anta at vi har rundt 300-350 unike leirledere som gjør en jobb 

som leirleder pr. år, og et sted mellom 500 og 700 lokallagsledere som hver eller annenhver uke trofast står i 

arbeidet med å lage gode og trygge felleskap for barn og unge hvor de får høre Guds ord. En STOR takk til 

dere alle, det dere gjør er så utrolig viktig! 

 

 

VII FREMBLIKK - 2018: 
I 2018 ser vi spesielt frem imot å jobbe videre med: 

 

• Nytt ledertreningskurs: Som nevnt, har vi fått innvilget 118 875 kr i prosjektstøtte til 

ledertreningskurs. Daniel vil være hovedansvarlig for prosjektet, men hele staben vil samarbeide 

om gjennomføringen.  

• Lederdag 20. oktober: Vi samkjører lederdagen for hele regionen, og gjennomfører den i 

Hedmark.  

• Soul Children festival 26.-28. oktober: Dette kommer til å bli et høydepunkt! Selv om man ikke kan 

delta på festivalen, er det mulig å komme på konsert. Følgende konserter er åpne for publikum: 

Lørdag 27. oktober kl 16:00 Friluftskonsert med festivalens Mass Choir og internasjonale 

artister ved Universitetsplasse, Oslo. Søndag 28. oktober kl 15:00 Soul Children Consert med 

festivalens Mass Choir og internasjonale artister.  

• Leirnyheter: Musikkleiren bytter navn til kreativ leir og tilbudet på leiren utvides med bla 

låtskriververksted og musikkproduksjon. En nyhet i 2018 er også barnebarnleir, hvor 

besteforeldre (og foreldre) kan få en fin leiropplevelse sammen med barnebarn(a).  



• Fastgivertjeneste: I 2018 vil vi se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å oppnå en mer stabil økonomi 

ved å øke våre inntekter. Et av disse tiltakene vil være å oppmuntre flere, også ungdommer, til å 

bli fastgivere gjennom en fastgiverkampanje.  

 
Hilsen Acta-styret for region Øst;  
Ingvild Anthonisen, Linn Heidi Berntsen Buserud, Magnus Seter Lilleberg, Lasse Thorvaldsen, Fredrik Lemoen, 
Johanna Izurieta, Ida Malene Aslaksen og Sigfrid Fremstad 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


