
 
 
 
 
 
 

  Årsrapport for Acta region Øst 2018 

 
 
1. ACTASTYRET 
 
Actastyret har i 2018 hatt disse medlemmene:  
 
Styreleder: Ingvild Anthonisen 
Nestleder: Lasse Thorvaldsen  
Styremedlem: Juliane Holmedahl 
Styremedlem: Fredrik Lemoen  
Styremedlem: Linn Heidi Berntsen Buserud 
Styremedlem: Fredrik Svendsen 
1. varamedlem: Solfrid Dullum 
2. varamedlem: Anna Trandem 
3. varamedlem: Sigfrid Fremstad  
 
Actastyrets representant i regionstyret: Sigfrid Fremstad 
Regionstyrets representant i Actastyret: Terje Grønås  
Actaleder: Therese Andreassen 

 
Actastyret har i år hatt 6 styremøter. Styret har behandlet 58 saker. 
 
 
2. ARBEIDERE 
 
Vi har en flott og dyktig stab som er engasjerte og løsningsorienterte. Samtlige medarbeidere i staben har en 
evne til selvstendig arbeid, og er rike på initiativ. Staben som helhet er sammensatt av individer med forskjellig 
kompetanse, gaver og evner, som utfyller hverandre på ulike områder. Samtlige i staben bidrar til at 
samarbeidet fungerer godt.  
 
Oversikt over ansatte: 

• Thèrése Andreassen, Actaleder, 100 % fra 01.01.18 
• May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent Hedmark, 100 % (permisjon til 12.08.18) 
• Margrethe F. Kollerud, Actakonsulent, 100 % 
• Daniel Johannessen, Actakonsulent, 80%, gikk ned til 70 % fra 01.04.18 
• Petter Piita Isaksen, leirarbeider Fossheim leirsted, 20 % 
• Kristina Thorängen, leirarbeider Fossheim leirsted, 20 % (sluttet 30.04.18) 

 
Stillinger som er finansiert lokalt 

• Sigrid Flesjå Olsen, 40% ungdomsarbeider på Emmaus, Skedsmokorset 
• Marie Kristine Skogstad, timelønnet Barne- og ungdomsarbeider Leirsund 
• Solveig Anthonisen Fylling, timelønnet Barne- og ungdomsarbeider Leirsund 



• Robert August Pedersen, 5% pianist/leder, Groruddalen Soul Children 
• Hanna Leinebø Ekre, 5% dirigent/leder, Groruddalen Soul Children 

 

Prosjektbaserte og honorerte engasjement 
Vi har også hatt flere personer engasjert som honorerte leirsjefer i 2018. Bakgrunnen for dette har vært at vi 
ønsket å gjennomføre leirene på Haraset, selv om vi ikke hadde fått på plass vikar for May Solveig mens hun var 
i permisjon. Vi ønsket også å heller lære opp flere nye leirsjeftalenter for å gjennomføre de tre gjenstående 
leirene som var en del av 20%-stillingen som Kristina Thorängen sa opp våren 2018.  

 
• Linn Heidi Buserud Berntsen 

Snøleir og Påskeleir på Haraset 
• Morten Ruud 

Padleleir  
• Thomas Svarre 

Sommer- og familieleir på Haraset (avlyst) 
• Marte Kolstad 

Paintballeir og Juleverkstedleir på Fossheim 
• Anders Undrum 

Fotballeir på Fossheim 
 
I ettertid ser vi at det var uheldig at vi ikke hadde en vikar inne i Hedmark under May Solveigs permisjon. Selv 
om de honorerte leirsjefene gjorde en formidabel innsats med de enkelte leirene, er leirarbeidet avhengig av 
den kontinuiteten som følger når man har en ansatt i stillingen.  
 
Vi ser imidlertid at det har vært flere fordeler med å engasjere/lære opp nye leirsjefer på Fossheim fremfor å 
ansette én person, for en avgrenset periode. En av fordelene er at vi nå har vi flere mulige ressurspersoner å 
spørre om leirsjefsengasjement ved behov. Nye personer tilfører også nye perspektiver, arbeidsmåter og 
ledere til leirene. På den andre siden er det svært ressurskrevende å stadig skulle lære opp nye leirsjefer. 
Denne måten å arbeide på går også til en viss grad på bekostning av kontinuiteten i leirarbeidet. Derfor ønsker 
vi fremover å i første hånd sette inn stillingsressurser for å betjene leirene.  
 
Frivillige medarbeidere 
Vi har mange frivillige medarbeidere som gjør en fantastisk innsats i regionen, både med lokallag, leirarbeid og 
ledertrening. De frivillige medarbeiderne driver arbeidet i regionen fra uke til uke. De møter, ser og er med på å 
utgjøre en forskjell i hverdagen til så mange barn og unge. Vi har hørt flere barn, unge og voksne fortelle om 
hvordan Actas arbeid har bidratt og bidrar til å gi retning til troen og livet. Vi er helt avhengig av dette frivillige 
engasjementet for å se visjonen vår bli virkelig: Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og 
ærer Jesus Kristus.  

 
Vi estimerer 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! 
 
Samarbeid med Normisjon  
Normisjon- og Actastaben i region Øst har et tett samarbeid og jobber sammen om en del ting, som for 
eksempel stabsdager, jevnlige møter med lederne i Acta og Normisjon, St. Hansfeiring og Agenda1. Vi var også i 
år godt representert både på Skjærgårds M&M, Generalforsamlingen og Sommer i Sør. 

 
 

3. FORENINGER/LOKALLAG 
 



Ved utgangen av året er det 92 registrerte lokallag i Acta region Øst.1 
 
Enhet: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Barneforeninger og -kor 37 45 40 41 43 42 

Tweensgrupper og -kor 25 27 29 29 28 31 
Ungdomsforeninger og -kor 22 27 26 26 27 29 
Familieforeninger og -kor 4 5 4 4 4 5 
Dansegrupper 2 1 1 1 3 2 
Leirklubber 2 2 2 2 2 2 
Sum lokallag 92 107 102 103 107 111 

 

Soul Children    
Soul Children bevegelsen vokser fremdeles i rekordfart. I 2018 har vi rundet 200 kor i Norge, og over 100 
internasjonalt. I 2018 har bevegelsen startet opp i Japan, Kenya og England. Vi har 7 Soul Kids kor, 2 Soul Teens 
kor og 13 Soul Children kor i region Øst, og Daniel S. Johannessen er Soul Children-kontakt i regionen. I 2018 
deltok vi på Soul Children Leader Conference i Storsalen menighet i mars, og på Soul Children Festivalen i 
oktober. Dermed utgikk Soul Children Gathering i region Øst i 2018.   

 
Soul Children Sign 
Region Øst og Døvekirken samarbeidet om å søke prosjektstøtte fra LNU for å kunne starte Soul Children Sign 
for tegnspråklige barn og ungdommer i alderen 10-17 år. Søknaden ble innvilget, og i 2018 har koret hatt 9 
medlemmer. Koret gjennomfører helgesamling en gang i måneden med sosiale aktiviteter og korøvelser. På 
den måten har deltakere som bor i distriktene også hatt mulighet til å være med.  
 
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, både lederne og andre 
frivillige som gjør en kjempeinnsats. 

 

  

                                                
1 I 2017 var det 105 registrerte lokallag i region Øst. Statistikken får det til å virke som om det er en stor 
nedgang i lokallag, men i virkeligheten er ikke dette riktig. Grunnen til at det er mange færre registrerte lokallag 
i 2018 enn i 2017 er at vi har gjort en opprydding i systemet og slettet lokallag som ikke er aktive.  



4.  LEIRARBEID 
 
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. 
 
I 2018 har Acta region Øst gjennomført 19 leirer. Statistikken viser en markant nedgang i antall deltagere på leir 
i 2018 i forhold til 2017. En avgjørende årsak til denne differansen henger sammen med at vi ikke arrangerte 
Soul Children Gathering i 2018 (der var det 107 deltagere i 2017). Tallene har også en sammenheng med at vi 
hadde 3 færre leirer i 2018 enn i 2017. Med tanke på gjennomsnittlig deltagerantall på leir, er det nokså stabilt 
antall deltagere på barne- og tweensleir, mens vi merker at det har vært utfordrende å rekruttere 
tenåringsdeltagere. 
 
I 2018 har vi gjort noen grep som et forsøk på å øke deltagerantallet på tenleir. Et av disse grepene har bestått i 
å etablere relasjoner til konfirmantmiljøene i noen utvalgte menigheter tilhørende Den norske kirke. Vi 
innledet blant annet et samarbeid med kapellanen som leder konfirmantarbeidet i Rælingen kirke. De 
arrangerte en leir på Dalen leirsted høsten 2018, hvor en del av hensikten var å gi ungdommene smaken på leir, 
i håp om at de skal melde seg på til Actas leirer i neste runde. Dette ga ikke noen resultater på nyttårsleiren, 
som vi dessverre måtte avlyse grunnet svært få påmeldte deltagere. Vi prøvde å sette opp et alternativt 
nyttårsarrangement, men interessen uteble, og også dette ble avlyst. Foreløpig er det for tidlig å si hvor vidt 
samarbeidet førte til økt deltagelse, siden påsketenleiren på Fossheim i 2019 også er en av de leirene vi har et 
ønske om samarbeid. I Hedmark engasjerer May Solveig seg i ulike konfirmantmiljøer, og hun har deltatt på en 
konfirmantleir høsten 2018.  
 
Vi jobber også med å engasjere lokallagsledere i å informere om våre tenleirer og oppmuntre sine medlemmer 
til å melde seg på. I 2019 vil vi fortsette arbeidet med å vurdere hva vi kan gjøre for å øke leirdeltagelsen blant 
tenåringer. Vi vil også vurdere om vi skal ha tre tenleirer, eller gå ned til å ha to leirer for tenåringer i regionen.  
 
Nysatsinger i leirarbeidet – Barnebarneleir 
På grunn av etterspørsel dro vi i gang barnebarnleir for besteforeldre og barnebarn i august 2018. Vi søkte og 
ble innvilget aktivitetsstøtte fra LNU til å gjennomføre leiren. 8 besteforeldre og 11 barnebarn meldte seg på. 
Det ble en super leir med ute- og innelek, tur til alpakkagård, slimlaging, hesteridning og felles bibelsamlinger 
og kveldssamlinger. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på denne leiren fra de som var der, og 
gjennomfører denne også i 2019, da med navnet besteforeldreleir. 

 
Endringene i antall leirdeltagere siste år:  
Leirsted 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Endringer totalt 2017-2018:  
Fossheim 490 569 497 519 576 522 Sunket med 79 
Haraset 80 146 126 140 176 131 Sunket med 66 
Dalen 12 10 0 5 8 14 Økt med 2 
Andre 31 107 56 29 174 47 Sunket med 76 

 
Antall deltagere gjennomsnittlig per leir: 
 2018 2017 
Fossheim 41 35,6 
Haraset 20 16,2 
Dalen 12 10 



 
Avlyste leirer 

- Sommer- og familieleir på Haraset 
- 5.klasseleir på Haraset 
- Nyttårsleir på Fossheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leirstatistikk 
 
Leirbeskrivelse  Dato i 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

   Fossheim Haraset Dalen Annet           
Nyttårsleir (F) 30.12-01.01 Avl.       22 39 40 56 31 

Nyttårsleir (H)               12 14   
Juleverksted 5.-7. kl 23.11-25.11 46       50 53 50 45 33 

Adventsleir 3-7.kl 23.11-25.11   27     51 31 40 51 27 

Amigos: Juleverksted  16.11-18.11 64       63 49 61 56 46 

Familieleir           15 42 Avl.     

LOVED ledertr.leir          18 16 23 37 39 

Soul Children Gathering          107 56 Avl. 152 37 
Actionleir 14.09-16.09 43       39 33 29 35 37 

Tenleir (H) 07.09-09.09   12     17 18 12 18 8 

Tenleir med paintball (F) 24.08-26.08 18       32 34 38 35 25 

Barnebarnleir 13.08-15.08 19                 

Fotballeir (F) 25.06-28.06 44       54 30 24 52 44 

Fotballeir 3.-7. kl (H)          Avl. 16 22 Avl 26 

Sommer- og familieleir 22.06-24.06   Avl.     19 15 20 45 24 

Amigos: Sommerleir 15.06-17.06 28       28 45 Avl. 46 40 

Padleleir 08.06-10.06       8 2 Avl. 14 8 10 
ActaGathering/ 
Årsmøte 13.04-14.04       23 37 

Avl. 15 22   

5.klasseleir (H) 27.04-29.04   Avl.     Avl.          

Påskeleir 13+ (F) 28.03-01.04 17       39 28 35 27 34 

Påskeleir 5.-7. Kl 26.03-28.03 56       38 34 46 32 37 

Amigos: Påskeleir 23.03-25.03 52       53 44 48 27 61 

Påskeleir (H) 23.03-25.03   7     17 11 9 16 12 

5. klasseleir 1 (F) 02.03-04.03 58       19 Avl. 35 56 26 

5. klasseleir 2 (F)          31 30 44 32 21 

Snøleir 09.02-11.02   34     40 21 25 24 34 

Kreativ leir 02.02-04.02 45       31 20 46 40 48 

Vårleir Dalen                   5 



Lederhelg Dalen               5     

Hyttetur 20+ Dalen  28.09-30.09     12   10 Avl       

Lederdag Haraset 14.okt         Avl. 14       

13+ leir Fossheim                   Avl. 

Fugleleir Dalen Okt             Avl 8 9 

Sum   490 80 12 31 832 679 693 934 714 

 
  



5. LEDERKURS/LEDERTRENING 
 
Vi jobber stadig med ledertrening i Acta region 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.  
 
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. Til 
sammen på våre leirer hadde vi i 2018 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. 
 
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.  
 
Loved ledertreningskurs 
I september 2018 startet vi Loved ledertreningskurs for 7 ungdommer fra region Øst. Halve kurset ble 
gjennomført i 2018, og siste halvdel gjennomføres våren 2019. I løpet av høsten hadde vi en lederkurssamling 
og en overnattingstur på Dalen leirsted. I tillegg har ungdommene gjennomført hver sin praksis. Kurset 
finansieres med prosjektstøtte på kr 118.875,- fra LNU (Herreløs arv).  

 
Amigosteam 2018    
Forrige års Amigosteam sluttet året sitt på Amigos: påske 2018. De tre jentene har hatt ansvar for 
kveldssamlinger og bønnevandringsposter eller bibeltimene på tre leirer. De har hatt samlinger før, etter og 
mellom leirene med Margrethe, hvor de har planlagt det de skal gjøre, og snakket om liv og tro. Til Amigos: 
juleverkstedleir startet et nytt Amigosteam opp, og det skal være med på tre Amigosleirer, til og med Amigos: 
sommer 2019. De er fire ungdommer i alderen 13-15 år. En av dem som har vært med på Amigosteam to år 
tidligere er nå med som leder sammen med Margrethe på dette teamet. Oppgavene er de samme som for 
tidligere Amigosteam. De fire jentene gjorde en superinnsats på juleverkstedleiren og vi gleder oss til å jobbe 
videre med dette. 

 
Ledertrening i Hedmark  
LOVED lederkurs i Kongsvinger, arrangert av Vinger menighet, hadde praksis på Snøleir og adventsleir på 
Haraset. Her fikk de prøve seg som ledere, un tett oppfølgning. Nye ungdomsledere i Acta er også med på 
dette. Høsten 2018 startet Acta et prøvesamarbeid med Ringsaker menighet om lederkurset KULT, med 
månedlige samlinger.  

  
Trosopplæringssamarbeid 
Vi var også i 2018 tilstede på «Natta», en konfirmantfestival i Kongsvinger hvor 400 konfirmanter fra Solør, 
Vinger og Odal prosti deltok. Konfirmantene deltok på idrettsturneringer, undervisning, konserter og 
gudstjeneste. Morten Ruud er sentral 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. «Natta» er nå registrert som et lokallag med 252 medlemmer i Acta region 
Øst.  

  
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.  
 
Acta region Øst søkte også om og ble innvilget deltagelse i et pilotprosjekt, «Stimulering til leir». Prosjektet er 
initiert av Kirkerådet, og har målsettingen å få flere konfirmanter på leir gjennom økt samarbeid mellom 



menighet og organisasjon. Arbeidet rundt dette prosjektet beskrives ovenfor, under 4. Leirarbeid, i avsnittet 
om samarbeid med Rælingen menighet. Videre omfattes også ledertreningssamarbeidet med Vinger 
menighetene en del av dette prosjektet. Acta region Øst mottok i 2018 kr 60.000 fra Kirkerådet for å delta i 
prosjektet. Prosjektet fortsetter i 2019, og er en del av vår strategi i arbeidet med å rekruttere flere 
ungdommer til leir. 
 
Medvandring    
Vi etterstreber at flere av våre ledere skal få gleden av å ha en medvandrer. I 2017 startet vi opp en 
medvandringsgruppe for jenter i tenårene, som ble ledet av Ingvild Anthonisen. Som en del av Loved 
ledertreningskurset har vi også skaffet medvandrere til kursdeltagerne, og lagt til rette for gode 
medvandringssamtaler. 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.  
 

 
6. ARRANGEMENT I 2018 
 
St. Hansaften på Fossheim 
Fossheim leirsted, frivillige og staben i region Øst arrangerte i samarbeid Sankthansaften på Fossheim leirsted i 
juni. Ettermiddagen og kvelden besto av fellesskap rundt grilling, sporleik, møte og sankthansbål, og var en 
hyggelig samlingsplass for alle generasjoner. Vi ser på dette arrangementet som viktig i regionens arbeid med å 
bringe generasjonene tettere sammen.  

 
Lokallagslederdag 
Region Øst planla en lokallagslederdag på Haraset i oktober. Denne dagen ble avlyst grunnet få påmeldte.  

 
Bedehuset 
24. november 2018 arrangerte vi for andre gang «Bedehuset Christmas Edition», et samarbeidsprosjekt mellom 
Acta region Øst, Kompis, Storsalen Menighet og Skjærgårds Live. Denne kvelden samlet vi inn rundt 30.000 kr 
gjennom kiosk og basar. Vi fikk over 40 nye eller økende «kompiser» (fastgivere til Kompis), og hadde litt over 
200 besøkende gjester, mye fjas og underholdning, allsang, konkurranser og konsert med Marie Løvås. 
Bedehuset oppleves som en kjempesuksess som vi er stolt av å være med på å arrangere!  

 
7.  NYSATSINGER I 2018 
 
Acta Input 
I 2018 har vi hatt tre Acta Input samlinger for aldersgruppen 20-30 år. Dette startet vi med et ønske om noe for 
de som faller litt mellom Acta og Normisjon. I hovedsak var det folk med en tilknytning til Acta region Øst som 
kom på samlingene, et sted mellom 10 og 20 personer. Det ble servert mat og gode samtaler, lovsang og en 
input hver gang. En av samlingene var en helgetur på Dalen i september, der 12 unge voksne samlet seg på den 
varme hytta i høstmørket.  
 
Fastgiverfilmer 
I 2018 produserte vi to filmer med hensikten å informere om arbeidet vårt og rekruttere flere til å være med 
som faste givere. Filmene ble laget av Jonas Eng. Daniel Johannessen var regissør og prosjektleder. Den ene 
filmen handlet om Fermate. Den andre om Acta Øst sitt leirarbeid. Fokuset i Actas film var at leirarbeidet er 
utrolig bra og viktig, men går med underskudd fordi vi ønsker å holde leirprisene nede, og fordi det koster å ha 



ledere på leir. Selv om det er uvisst hvorvidt filmen har generert så mange nye fastgivere til Acta, så har vi 
inntrykk av at den har hatt en effekt på gaveinntektene: I 2018 fikk region Øst inn mer gaveinntekter enn de 
har gjort på flere år, det er en gladnyhet! Vi tror at de to filmene har bidratt til dette resultatet.  

 
 
8. FREMBLIKK - 2019 
 
I 2019 ser vi spesielt frem imot å jobbe videre med: 
 
Team leirsjef  
Acta region Øst har søkt og fått innvilget prosjektstøtte fra LNU (kr 161.381,-) til å gjennomføre Team leirsjef. 
Dette prosjektet går ut på å lære opp 4 ungdommer til å bli leirsjefer. Daniel Johannesen er prosjektleder for 
Team leirsjef.  

 
Nye ansettelser 
I 2019 vil Acta region Øst ansette to leirarbeidere i 15% stilling hver. Disse vil både ha ansvar for planlegging, 
markedsføring og gjennomføring av 4 leirer, samt strategisk utvalgte lokallagsbesøk, som en del av 
rekrutteringsprosessen til leir.  

 
Flere tenåringer på leir 
Vi vil jobbe med å følge opp og evaluere, samt utvikle nye strategier for å få flere tenåringer på leir. Et grep i 
dette arbeidet vil være å invitere 7. klassingene på påsketenleirene, for å legge til rette for bedre overganger.  

 
Lokallagslederdager 
Vi vil arrangere to lokallagslederdager i samarbeid med Normisjon region Øst. For å gjøre disse dagene 
meningsfulle og relevante for lokallagslederne, vil vi spørre de hva de ønsker av innhold. Vi vil også arrangere 
to dager i to ulike områder, for å gjøre disse dagene lettere tilgjengelig for våre lokale ledere.  

 
Soul Children Camp 
Høsten 2019 arrangeres Soul Children Camp i region Øst. Arrangementet er en videreutvikling av konseptet 
Soul Children Gathering. Denne gangen vil vi invitere korene fra flere regioner til å delta i samlingen. Vi kommer 
til å søke om LNU-støtte til prosjektet.  

 
 
 
Hilsen Actastyret for region Øst;  
Ingvild Anthonisen, Lasse Thorvaldsen, Juliane Holmedahl, Fredrik Lemoen, Linn Heidi Berntsen Buserud, Fredrik 
Svendsen, Solfrid Dullum, Anna Trandem og Sigfrid Fremstad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


