
1

LEIR SKAPER TRO
May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent i 
Hedmark, forteller om hvor viktig leir og  
Haraset har vært for henne. 
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REGION ØST GI MED GLEDE?
Noen tanker om hvorfor vi 
skal gi bort pengene våre

UNDERSKUDD 
Røde tall for hovedkontoret

Foto: May Solveig Slåtsveen
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LEDER

I oktober har vi et spesielt fokus på givertjeneste. Å 
snakke om penger kan oppleves konfliktfylt, sensitivt,  
som en stor glede eller som en utfordring. Jeg 
kan synes det kan være utfordrende å jobbe i en  
organisasjon som i hovedsak drives av menneskers  
gaver. Samtidig er det noe av det fineste jeg vet. 

Givere fra region Øst ga i 2017 over 12 millioner til  
Normisjon. Det er fantastisk! Tenk at så mange ønsker 
å være en del av bevegelsen vår. Og at vi får mulighet 
til å gå like til jordens ender med evangeliet, at vi får 
se barn møte tro for første gang på leir og at vi får 
se mennesker bli etterfølgere av Jesus. Vi gir slik at  
mennesker skal få erfare at Guds rike er tilgjengelig. 
Dette har jeg lyst til å snakke om, det at pengene  
kommer frem! 

På den andre siden synes jeg det kan være vanskelig 
å snakke for mye om penger. Jeg er redd at du skal  
oppleve at presset ble for stort. Jesus var ikke redd for 
det. Bibelen snakker mye om penger. Paulus skriver om 
å legge til side hver uke det vi har bestemt oss for å gi. 
Jesus snakker om å gi av det vi har og om å være rause. 
Du skal ikke føle deg presset til å gi, men vi har lyst til 
å snakke om muligheten du har til å være med. I dette  
regionbladet har vi blant annet fokus på muligheten 
til å bli fastgiver, til å øke ditt bidrag eller gi en enkelt 
gave. Det trengs stabilitet i arbeidet vi driver slik at vi 
kan se langt frem og legge planer for at Guds rike skal 
vokse. 

Du som er med på å gi er med på å bygge dette  
arbeidet sammen med oss i region Øst. Om du ikke  
allerede er det, bli fastgiver idag!

Penger...

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
albh@gmail.com, 473 65 035

De siste årene har underskuddet på Normisjons  
hovedkontor vært stort. I år er det på ca. 23  
millioner. Dette har det vært skrevet mye om, men 
det er ikke alltid like tydelig hvilke virksomheter  
som er inkludert eller ikke i regnskapet. Det 
sier oss lite om topplinjen i regnskapet som det  
negative resultatet hentes fra. Er det et underskudd 
på 3 % eller 20 %? Inkluderer dette regnskapet 
all virksomhet i Normisjon og Acta, eller snakker 
vi om en begrenset del av bevegelsens totale  
virksomhet?
 
La det være sagt med stor tydelighet: Hverken 

Vi vet at Normisjon også i år går med 
underskudd. Men en stor del av  
virksomheten eid av Normisjon 
berøres ikke av nedskjæringer. 

UNDERSKUDD I NORMISJON
regionene, menighetene, andre lokale virksomheter,  
leirsteder, de fleste skoler, eller Actas samlede  
regnskap er inkludert i dette underskuddet. Det 
kan vi se som noe positivt. Det meste av vårt arbeid  
fortsetter uberørt av underskuddet. Noe som nå gjør 
dette vanskelig er at det meste av vårt internasjonale 
arbeid er inkludert i dette underskuddet. Det er et 
stort behov for strukturelle endringer og regionene 
må kanskje ta ansvar for nasjonale virksomheter. Sånn 
det er gjort med Agenda1, GUS og lignende.
 
I region Øst har vi de siste årene jobbet med endringer 
av regionens nettsider, regnskapsføring, lønn og  
personalbehandling. Vi endrer på hvordan vi  
organiserer oss og hvordan staben jobber sammen. Vi 
presenterer endringer i regionens lederteam i dette 
nummeret, og regionstyret jobber med hvordan vi  
ytterligere kan effektivisere arbeidet.
 

Testamentariske gaver og store foreningsbidrag 
det siste året gjør at vi i region Øst har penger 
og kan fortsette å utvikle ledere, ha barn og  
ungdom på leir og kan støtte foreninger og  
virksomheter med samme styrke som før. Og 
du skal vite at dersom du øremerker en gave til  
region Øst, Acta Øst, Fermate Øst eller internasjonalt  
arbeid i Normisjon vil hele beløpet du gir, alltid komme 
dit du ønsker, uavhengig av hvilken bankkonto hos 
oss du setter pengene på.

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
dwhs@normisjon.no, 922 20 644

Regionstyret jobber med 
hvordan vi ytterligere 
kan effektivisere  
arbeidet.

Foto: Kinga Cichewicz
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Mitt navn er May Solveig K. Slåtsveen, og jeg 
er ansatt som actakonsulent i Acta region Øst,  
avdeling Hedmark. Jeg elsker leir!

Jeg vokste opp på bygda i Hedmark, med lite  
kristent barne- og ungdomstilbud, og få  
jevnaldrende kristne. Ei klassevenninne hadde 
vært på Haraset leirsted tidligere, og spurte om 
jeg og et par jenter til i klassen hadde lyst til å være 
med på leir der. Det var sommer, og skoleferien 
hadde akkurat startet. Jeg elsket hvert sekund.

Jeg er litt usikker på hvor gammel jeg var da jeg 
startet min leirkarriere på Haraset, men ganske 
sikkert nærmer det seg 20 år siden. På leir fikk jeg 
vokse i troen, og som person. Fra min første leir 
som ung deltaker, ungdomsleder og hele veien 
frem til å bli en trygg voksenleder. Jeg fikk utvikle 
meg i mitt tempo, og ble utfordret på gode måter. 
Det er her jeg holdt min første andakt.

Det er fortsatt mange barn og ungdommer som  
reiser på leir, og det er stadig nye deltakere på 
leirene våre. Leir er relasjonsbygging, og mange  
kommer igjen år etter år. Barn som i starten ikke 
tør å reise på leir uten mamma, som blomstrer opp 
og ikke vil reise hjem igjen. Ungdom som føler  
de endelig kan slappe av og være seg selv. Leir er  
ledertrening hvor unge, nye ledere får lov til å 
prøve seg i trygge og gode omgivelser. De lærer 
mens de handler og de blir fulgt opp av andre  
ungdoms- og voksenledere. De blir sett, hørt,  
utfordret og rustet til den lederoppgaven som  
ligger foran.

Leir er en flott arena for å ta med venner slik at 
de også kan få høre det glade budskap. Ei av  
jentene jeg har fulgt tett sa dette en gang: «Leir 
er for det første en god opplevelse. Du kommer 
bort fra det du er vant til, til et nytt miljø. Du lærer 
om kristendommen og Jesus og Gud. Du trenger 

ikke skamme deg over å være kristen, eller bli 
sett ned på.» Og mange av ungdommene på  
Haraset har sagt noe lignende. De kan være 
seg selv. De har et fristed, hvor det ikke er mas 
eller noen form for press. Unge jenter jeg har 
møtt i deres hjemmemiljøer er omtrent ikke  
gjenkjennbare på leir, der sminka ligger nederst i 
bagen, og håret er bare i en «dott» på hodet.

På leir har jeg også møtt mange fine mennesker,  
som jeg fortsatt har kontakt med i dag. Og  
sammen med en knippe av disse grunnla vi 
Team Haraset i 2016. Team Haraset er et lokallag 
i Acta som er for ledere og ildsjeler på Haraset 
leirsted. Vi har mange ønsker og drømmer om  
fremtiden, og tør å tenke store tanker. Spesielt  
jobber vi for gode leirer på Haraset, og ønsker å 
gjøre stas på de som bruker av sin tid til å skape  
gode leirminner for deltakerne. 

MAY SOLVEIG SLÅTSVEEN
msks@normisjon.no, 980 97 905

Leir har betydd veldig mye for meg i min oppvekst. Ofte går jeg så langt at 
jeg sier at uten leir hadde jeg ikke vært kristen i dag. 

FORANDRET ALT
Leir 

May Solveig Slåtsveen har nærmest vokst opp på 
Haraset, og jobber i dag med leirene der og Actas 
arbeid i Hedmark. Foto: May Solveig SlåtsveenPå leir fikk jeg 

vokse i troen, og 
som person. 

LEIRLIVET

Foto: Arkiv
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Mottaker: Normisjon region Øst Mottakers konto: 

3000.18.32715

KID (fylles ut av Normisjon):

Personnummer:

E-postadresse:

Beløpsgrense per trekkmåned:

Navn:

Adresse:

Postnummer og -sted:

Returadresse:
Normisjon region Øst

Staffeldts gate 4
0166 Oslo

Regionleder

ANNE-LIN HYNNEKLEIV

annelin.hynnekleiv@normisjon.no

Vi bærer på en arv i Normisjon. Hauge startet en vandring gjennom landet vårt, 

og Skrefsruds skritt i India tok oss ut i verden. Derfra har vi vokst, og vi er fortsatt 

i bevegelse. I hele vår historie har vi sett mennesker bli ledet til Jesus. Takk for 

det du har vært med på i dette viktige arbeidet, ved å gi av ditt engasjement, din 

tid, dine bønner og dine penger. 

Vi jobber for at Normisjon også i fremtiden har fellesskap der mennesker finner 

rom til å dele tro, generasjoner møtes og heier på hverandre, og nye mennesker 

finner tilhørighet. Alle mennesker er elsket av Jesus. Gjennom vårt arbeid ønsker 

vi å utruste mennesker slik at Guds ord kan forkynnes og leves ut. Vi vil bygge en 

misjonal kultur med inkluderende fellesskap for å nå alle med evangeliet. 

Vil du være med å gi så vi kan bære arven videre? Ved å bli en av våre  

støttespillere bidrar du til en forutsigbarhet i regionens arbeid. Dette gir oss  

stabilitet og mot til å satse fremover. La oss sammen jobbe for visjonen: Jesus 

Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Bli fastgiver!

NYE FELLESSKAP

      JA TAKK! Jeg ønsker å bli fastgiver i 

Normisjon region Øst og betale med AvtaleGiro

Dato og signatur:

Mitt kontonummer:
Hvis maks. beløp ikke fylles inn, 

vil beløpsgrensen bli satt til kr. 

10.000,- per trekkmåned. (Må være 

lik eller høyere enn avtalt gavebeløp)

Ved å oppgi ditt personnummer får du 

skattefradrag for gaven etter gjeldende 

regler. Ved å reservere deg mot bruk av 

personnummer vil dine gaver ikke bli 

innrapportert til skattemyndighetene. 

Reservasjon mot bruk av personnummer:
Ja

Nei

Ønsket beløp pr. mnd:

250 kr500 kr1000 kr1500 krAnnet beløp:

          Jeg ønsker ikke å motta 

varsel i forkant av betalingen 

(sparer Normisjon for adm.kost)

Ønsket trekkdato:
den 15.den 20.den 25.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Mottaker: 
Normisjon region Øst

Mottakers konto: 
3000.14.71607

KID (fylles ut av Fermate):

Personnummer:

E-postadresse:

Beløpsgrense per trekkmåned:Navn:

Adresse:

Postnummer og -sted:

Returadresse:
Normisjon region Øst
Staffeldts gate 4
0166 Oslo

Leder for Fermate

BJØRNAR HOLMEDAL
bjornar.holmedal@normisjon.no

Å bli sett og bekreftet er grunnleggende behov hos oss alle, og noen ganger
trenger vi å snakke litt dypere om ting i livet. Til Fermate kommer mange
ulike mennesker, med forskjellige behov og utfordringer. Fermate tar imot
mennesker med alt hva man har med av livsbagasje.
 
I løpet av et år har Fermate flere hundre samtaletimer. Dette er et
meningsfylt diakonalt arbeid vi driver med i region Øst, og som vi er stolte av.
Alle er velkomne, uavhengig av om man har en Gudstro eller ikke.
Etter en prosess sammen med sjelesørgerne i Fermate har mange mennesker
fått gå videre i livet med et mer løftet blikk på seg selv, livet og Gud.
 
Vi ønsker å gi flest mulig mennesker denne muligheten, og vi har derfor en lavest 
mulig timepris. Men det koster mer enn det vi får inn, og vi trenger gode  
støttespillere som kan opprettholde dette viktige arbeidet videre. Hjelp oss 
å hjelpe mennesker, i kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og 
eksempel. Bli fastgiver!

FERMATE

      JA TAKK! Jeg ønsker å bli fastgiver i  
Fermate region Øst og betale med AvtaleGiro

Dato og signatur:

Mitt kontonummer:

Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil 
beløpsgrensen bli satt til kr. 5.000,- 
per trekkmåned. (Må være lik eller 
høyere enn avtalt gavebeløp)

Ved å oppgi ditt personnummer får du 
skattefradrag for gaven etter gjeldende 
regler. Ved å reservere deg mot bruk av 
personnummer vil dine gaver ikke bli 
innrapportert til skattemyndighetene. 

Reservasjon mot bruk av personnummer:
Ja Nei

Ønsket beløp pr. mnd:

250 kr
500 kr
1000 kr
1500 kr

Annet beløp:

        Jeg ønsker ikke å 
motta varsel i forkant 
av betalingen (sparer 
Fermate for adm.kost)

Ønsket trekkdato:

den 15.
den 20.
den 25.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Mottaker: 

Normisjon region Øst

Mottakers konto: 

3000.14.71607

KID (fylles ut av Acta):

Personnummer:

E-postadresse:

Beløpsgrense per tre
kkmåned:

Navn:

Adresse:

Postnummer og -sted:

Returadresse:

Normisjon region Øst

Staffeldts gate 4

0166 Oslo

Actaleder

THERESE ANDREASSEN

therese.andreassen@normisjon.no

Leirarbeidet i re
gion Øst spiller en viktig rolle i vårt arbeid med å nå fram til nye 

generasjoner. På leir får barn og ungdommer fantastiske opplevelser, nye venner 

og bibelundervisning som setter spor for livet. Leir er også en unik arena hvor 

unge lederspirer kan bli sett, utfordret og rustet til fremtidig tjeneste i Guds 

rike. For mange av Actas barn og unge er det på leir de får sine første opplevelser 

av tilhørighet til d
et kristne fellesskap, og dette er faktorer som ofte er avgjøren-

de for å komme til tro og bli bevart i tro. For noen har dette mye å si:

 
Rebekka, 14 år: «Jeg har ingen andre kristne venner der jeg kommer fra,  

 

men på leir får jeg møte andre som tror på det samme som meg. Det   
 

betyr veldig mye for meg og trua mi!»

Det koster oss mye å arrangere leir, og vi ønsker å holde prisene nede for våre 

barn og unge. Derfor er vi helt avhengige av noen gode støttespillere som kan 

gi barn og unge nye opplevelser på leir. Vi drømmer om å se barn og unge som 

møter, følger og ærer Jesus Kristus – vil du være med på det? Bli fastgiver!

LEIR

      J
A TAKK! Jeg ønsker å bli fastgiver i 

Acta region Øst og betale med AvtaleGiro

Dato og signatur:

Mitt kontonummer:

Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil 

beløpsgrensen bli satt til
 kr. 5.000,- 

per tre
kkmåned. (Må være lik eller 

høyere enn avtalt gavebeløp)

Ved å oppgi ditt p
ersonnummer får du 

skattefradrag for gaven etter gjeldende 

regler. Ved å reservere deg mot bruk av 

personnummer vil dine gaver ikke bli 

innrapportert til s
kattemyndighetene. 

Reservasjon mot bruk av personnummer:

Ja
Nei

Ønsket beløp pr. mnd:

250 kr

500 kr

1000 kr

1500 kr

Annet beløp:

        
Jeg ønsker ikke å 

motta varsel i fo
rkant 

av betalingen (sparer 

Acta for adm.kost)

Ønsket tre
kkdato:

den 15.

den 20.

den 25.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Bli fastgiver til region Øst på:
www.normisjonost.no/bidra

VIPPS: BETAL

 TIL 71850 
OG MERK 

HVA DET SKAL  
GÅ TIL

Du kan også bli fastgiver eller øke beløpet ved å ta kontakt med oss!

Ring 22 98 60 70 eller send mail til kmnt@normisjon.no
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Denne høsten etablerer vi et lederteam 
i region Øst bestående av regionleder 
Anne-Lin Hynnekleiv, Actaleder Therese 
Andreassen og Dag William H. Stang. På 
denne måten vil staben i større grad være 
ett team og Dag William fungerer som 
assisterende regionleder om dette skulle 
være nødvendig. Slik er vi mindre sårbare 
og får mulighet til å jobbe bedre på tvers 
av avdelingene.

Nytt lederteam

56 personer fra 10 menigheter deltok på 
Agenda 1 i Storsalen 21. - 22. september. 
Det overordnede temaet var misjonalt 
liv, og det ble blant annet undervist om  
misjonal identitet, Guds kraft og behovet 
for balanse mellom støtte og utfordring i 
løpet av samlingen.

Agenda 1

SIDEN SISTTETT PÅ LIVET

«Jeg kjenner at tvilen dominerer i livet mitt. Jeg har 
trodd at den etter hvert skulle bli borte. Men den er der i 
uforminsket styrke. Jeg kjenner at det ikke er godt – noen 
ganger blir tvilen så sterk at jeg er redd for at den skal føre 
meg bort fra troen på Jesus. Det er vanskelig å finne ut av 
hva dette handler om. Hva kan jeg gjøre?»
Det kan være forskjellige måter å forholde seg til tvilen 
på. En av dem er å bruke tvilen som påskudd for ikke 
lenger å tro på Gud. Eller holde han på en armlengdes 
avstand. Slik opplever jeg deg ikke. Bra!
Det finnes ulik oppfatning av hvor naturlig det er å 
tvile – men personlig mener jeg at det i perioder er mer 
naturlig å kjenne på tvilen enn at det ikke er det. En 
annen side ved tvilen er at den har noen følgesvenner 
som også er plagsomme. Hva vil andre i fellesskapet 
si dersom jeg tilkjennegir dette? Vil de avskrive troen 
min? Vil de trekke seg unna? Tar de imot meg, eller vil 
de avvise meg? Vil de dømme, eller inkludere?
Tvilen kan ha forskjellige forankringspunkter. Vi 
snakker om intellektuell tvil og følelsesmessig tvil. 
Noen tviler fordi man har opplevd angrep utenfra, på 
Bibelen. Men også at man selv finner motsigelser og 
spenninger i Bibelen. Det er viktig å ta et valg – å se om 
det lar seg gjøre å leve med spenningene.
 Å gjemme dette bort som om dette ikke er der, er 
som å flytte på rotet når man rydder. Hva med å  
rydde sammen med en sjelesørger? Her kan man  
muligens plassere synspunktene på en ny måte. Valg av  
sjelesørger blir viktig. Usikre sjelesørgere kan fort  
legge press på den tvilende til å ikke få lov til å være 
sann og ekte på et slikt område. Det gjør som regel 
vondt verre.
Når man opplever følelsesmessige kriser, kan tvilen 
komme. Når tragiske ulykker rammer, når sykdom og 
død gjør sine besøk. Når man ser all uretten i verden, 
hvem blir ikke da følelsesmessig berørt? Å bli møtt 
med logiske argumenter i slike faser skaper ofte mer 
tvil. Men å få komme til Gud med tvilen i slike faser 
«gjør noe med tvilen og den tvilende». Salmenes bok 
er full av slike erfaringsbaserte hendelser. 

SIGMUND DANIELSEN
sigmund.danielsen@normisjon.no

De resterende sju av ti slutter å tro, eller de slutter å gå i 
et kristent fellesskap av ulike grunner, som at kirken ikke 
oppleves aktuell, barnetroen holder ikke mål lenger eller 
de finner seg ikke helt «hjemme» noe sted. Dette kan 
vi se også hos oss. Mange av de ungdommene som er 
deltakere og aktive ledere på leir eller i lokallag har ikke 
nødvendigvis noe annet kristent fellesskap eller miljø.  
Så hvis de slutter med det er det ikke nødvendigvis  
en naturlig overgang over i et annet fellesskap eller 
menigheten hjemme. Hva gjør vi så med dette? 

Vi har i tillegg til de vi «mister» sett at vi manglet et 
møtepunkt der våre aktive, unge voksne kunne få 
komme og bare være. Av disse to grunnene har vi nå 
startet et arbeid i Oslo kalt «Acta input» som er et opplegg 
for 20+. Her er vi opptatt av å gi input som oppleves  
relevant for denne aldersgruppen og gi dem muligheten  
til å bruke tid sammen.  Det består av noen kvelder i 
året, pluss en hyttetur som vi nettopp har gjennomført. 

Unge voksne fra 18 – 29 år er en 
savnet gruppe i mange fellesskap. En 
amerikansk undersøkelse fra 2011  
viser at bare tre av ti barn med  
kristen oppvekst vil forbli kristne og i 
ett fellesskap som unge voksne. 

 ACTA INPUT

På hytteturen snakket blant annet Bjørnar Holmedal 
med oss om å gå fra barnetro til voksentro, og delte 
en del av sine erfaringer om dette teamet. Vi fikk tenke  
litt rundt teamet i våre egne liv, og delte litt om de i  
grupper. Det var både tidebønn og lovsang i løpet  
av helgen, og ellers ble det god tid til brettspill,  
mørkegjemsel, god mat og god prat. Vi avsluttet med 
gudstjeneste søndag formiddag.

Vi opplever at dette er fine treffpunkt for en gruppe vi 
ønsker å holde kontakten med og holde på. Men dette 
er jo ikke hele løsningen. Vi tror det er viktig at flere 
jobber med å beholde og være aktuelle for unge voksne  
både i foreninger og på leir. Dette er gruppen som fort 
havner mellom Acta og Normisjon, og hvor det er lett 
at vi begge tenker at dette «tar de andre seg av». Men 
kanskje er det vårt felles ansvar å jobbe for at disse får 
fellesskap hvor de føler seg hjemme og som tydelig  
forteller at Gud er like aktuell gjennom hele livet.

(Ønsker du å leser mer om forskningen rundt temaet, 
finner du det her: https://www.barna.com)

MARGRETHE KOLLERUD
mfk@normisjon.no, 476 42 580

Foto: Kristina Thorängen

Foto: Kristina Thorängen

Foto: Kristina Thorängen
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Jeg har tenkt mye på det å gi penger. Eller rettere sagt: 
å gi bort mine penger. Paulus skriver til korinterne at 
Gud elsker en glad giver, og det veit jeg ikke om jeg 
kan kalle meg. Noen ganger gir jeg rett og slett fordi jeg 
føler jeg burde. Og fordi jeg tror jeg har litt godt av det. 

Jeg har to hovedgrunner for å gi bort penger, der 
den andre grunnen er påvirket av den første. Så 
først: fordi Jesus sa jeg skulle. Og jeg tror Jesus har 
bedre peiling på hva som er lurt enn meg. Grunn  
nummer to: fordi det ikke er mine penger, ikke  
egentlig. Eller sånn velger i alle fall jeg å se på det. For 
det er jo mine penger. Jeg jobber for de, og de går  
rettmessig inn på min bankkonto. Så etter at skatten er 
betalt, noe Jesus forresten også sa at jeg skulle gjøre, 
gjør jeg egentlig som jeg vil med pengene. Dersom jeg 
har lyst til å spare de eller sløse, så er det mitt valg. 

Og det er det også å gi de bort. For jeg velger  
stadig å gi litt bort. Og det koster meg hver gang, både 
faktisk og litt mentalt. Om vi går tilbake til Paulus og  
korinterbrevet så påsto han at en hver skulle gi det han 
hadde bestemt seg for i sitt hjerte, og ikke med ulyst og 
tvang. Så da skal ikke jeg føle meg tvunget til noe. Men 
når Jesus snakka så mye om penger som han gjorde, så 
må han ha ment det. Han hadde ikke giddet å bruke så 
mye tid på det om det ikke var viktig. 

Antageligvis er det viktig for meg også. Kanskje er det 
meg det er viktigst for, ikke de som mottar pengene. 
Eller, la oss i det minste strekke oss til femti-femti i den 
saken. For jeg lever i et samfunn som prøver å påvirke 
meg til at om jeg bruker penger, helst masse penger, 
blir jeg lykkeligst. Og jeg blir sugd inn i en materialistisk 
boble. Med det legger jeg min elsk på penger og ting. 
Det er så fryktelig egoistisk, og litt skummelt. 

For utenfor mine trygge rammer finnes det mange  
mennesker som trenger at jeg deler av mine penger. 
Og da sitter jeg igjen med muligheten å gi, gi 
penger til de som trenger det, og til det som føles  
viktig og riktig for meg. Så kanskje gir jeg litt med 
glede likevel. Det er i hvert fall noe der, en slags lettelse.  
Pengene går til noe eller noen som trenger det, og om 
jeg ikke er så glad giver, så skjønner jeg at jeg har godt 
av det.

KRISTINA THORÄNGEN
kmnt@normisjon.no, 932 81 347

Hvorfor skal vi gi bort penger, egentlig?

GI MED GLEDE?
Må vi

Jeg tror Jesus har bedre peiling på hva som er  
lurt enn meg.

tFoto: Priscilla du Preez
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til nye generasjoner
JESUS KRISTUS

og folkeslag

VÆR MED Å GI!
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”.

VIPPS: BETAL

 TIL 71850 
OG MERK 

HVA DET SKAL  
GÅ TIL

Returadresse:
Normisjon region Øst
Staffeldts gate 4
0166 Oslo


