
 

Region Øst, Staffeldtsgt 4, 0166 Oslo.  Kontonr 3000.14.71607.  Tlf.: 22 98 60 70 e-post: region.ost@normisjon.no 

Til alle foreninger og direktemedlemmer 
i Normisjon region Øst  
 
   Oslo, 15. mars 2019 
 

Innkalling til regionårsmøtet i 2019 
på Løken i Høland lørdag 27. april kl. 09:30 – 17:00 

 
Kjære medarbeidere! 
 
Du er herved innkalt til regionårsmøtet lørdag 27. april på Låven.   
Adresse: Haldenveien 1246, Asphaug, 1960 Løken. 
 
Landsstyrets utsendinger dette året er Svein Granerud (seniorkonsulent) og Trude Andersen 
(Administrasjonsleder). Svein Granerud taler på åpningssamlingen og Trude Andersen hilser 
fra Landsstyret, disse 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 i forkant 
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. 

 
• Påmeldingsskjema finner man med de andre papirene på nettsiden, eller ta kontakt 

om du ønsker å få det tilsendt i posten.  
 

• Pris kr. 250 som inkluderer lunsj (betales med kort eller VIPPS på stedet). 
 

• Påmeldingsfrist 12. April 
 

• 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. 

  
Hilsen 
Normisjon region Øst 
 
 
Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv 
Regionleder, Normisjon region Øst 



ÅRSMØTE
27. april 2019

Sted: Løken i Høland
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Årsrapport for 2018
Normisjon region Øst

Årsrapporten omfatter regionstyrets arbeid og virksomhet, 
utøvet gjennom lønnede og ulønnede medarbeidere i 2018.

Normisjon region Østs visjon, verdier og identitet
Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.

Verdier:  Elsket, utrustet og sendt.
Identitet: Normisjon er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon 

som skal forkynne evangeliet til  omvendelse og tro på Jesus. 
Det gjør vi ut fra lokale fellesskap og virksomheter.

1. Styrets sammensetning
Periode 2017/2018
Leder: Anders Østby
Nestleder: Terje Grønås
Styremedlemmer: Ole Andreas Gjerull, Håvard Monsen, Elin Marie Østbø, Per Odd Børresen,  
Kristina Thorängen (ansattes representant) og Ingvild Anthonisen (Actas representant)
Varamedlemmer: Elin Gravem (1.vara), Anders Tunold Kråkenes (2. vara)

Valgkomité: Morten Dahle Stærk, Erik Wilberg og Per Inge Bergan
 

Periode 2018/2019
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Terje Grønås, Ole Andreas Gjerull, Per Odd Børresen, Trond Rønning, Kristina 
Thorängen (ansattes representant) og Sigfrid Fremstad (Actas representant)
Varamedlemmer: Unni Dahlbak Gunnes (1. vara), Anders Tunold Kråkenes (2. vara)

Valgkomité: Morten Dahle Stærk, Erik Wilberg, Reidun Kippenes og Per Inge Bergan
Revisorer for begge perioder: BDO A/S

A. Styrets arbeid
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2. Styrets møter
Styremøter:
Det er avholdt 7 styremøter hvor 58 saker er behandlet.
 
Spesielle saker:
Leirstedsprosess.
Oppfølging av strategi i innsamling og informasjonsarbeid.
Ansettelse av ny Fermateleder.

Det er mye å glede seg over i regionen. Leirstedene våre opplever en god og stabil drift, og i 
Actaarbeidet er det en stabil, god utvikling. Antallet nedleggelser av lokale foreninger fortsetter, 
og vi har i 2018 jobbet for å se muligheter for å skape nye fellesskap i ulike former. I tillegg har vi 
utfordret våre fellesskap til å gjøre noe nytt for nye for at det skal være lettere å bli en del av våre 
allerede eksisterende fellesskap.

1.Actaarbeidet (presenteres i en egen årsrapport)
 • Ny Actaleder, Thèrése Andreassen startet opp januar 2018.
 • Vi har valgt å opprettholde stillinger for å satse på barn og unge, dette som en satsing  
 blant annet etter salg av Strømmen bedehus. Dette fører til et betydelig underskudd 
 i avdelingen der vi på sikt må øke gaveinntektene for å kunne opprettholde dagens 
 satsing.

Lokallag
  • Vi har 92 lokallag med trofaste ledere, som stiller opp for å se og inkludere våre barn og  
 unge, og forteller dem om Jesus.
  • ”Natta” ble lokallag i 2018, en konfirmantfestival i samarbeid med DnK.

Nye prosjekter
  • Vi mottok i 2018 prosjektmidler til tre nye prosjekter:
  • Loved ledertreningskurs: I september 2018 startet vi et ledertreningskurs for 7  
  ungdommer fra region Øst. Halve kurset ble gjennomført i 2018, og siste halvdel 
  gjennomføres våren 2019.
  • Barnebarnleir: Dette var en nysatsing i regionen etter innspill på årsmøtet i   
  2018. Leiren ble gjennomført på Fossheim leirsted med 19 deltagere. Leiren får   
  gode tilbakemeldinger og kommer igjen i august 2019.
  • 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 deltagere som bor i distriktene også hatt mulighet  
  til å være med.

B. Gleder og utfordringer
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Leir
 • I 2018 gjennomførte vi 19 leirer, 613 deltagere har fått unike leiropplevelser. Dette 
 hadde ikke vært mulig uten vår fantastiske ledergjeng med trofaste støttespillere som   
 møter opp på leir etter leir.
  • Det er opprettet nye samarbeidsrelasjoner med DnK og samarbeid inn mot leir, spesielt  
 med fokus på ungdomsleirer.
  • Vi opplever leir som en viktig plattform for å formidle Jesus til nye generasjoner. 
 Økonomien på leir er en konstant utfordring, da deltagerne ikke betaler full pris per   
 døgn. Leir er for oss en viktig evangeliseringsplattform og derfor vel verd innvesteringen.
  • Vi har noe svakere tall på antall leirer, i hovedsak pga. bemanning på Haraset.
  • Vi klarte ikke å rekruttere vikar til stillingen i Hedmark. Vi slet av den grunn med 
 rekruttering til leirene på Haraset våren 2018, noe som resulterte i at 2 leirer måtte   
 avlyses. Men vi har allikevel klart å opprettholde leiraktiviteten med gode resultater 
 på de resterende leirene blant annet på grunn av Linn Heidi Berntsen sin innsats som   
 honorert medarbeider.
  • Tenåringer er en gruppe vi ser nedgang hos i hele regionen og som det jobbes 
 målrettet med for å rekruttere inn mot.

2. Regionkontoret
 • Anne-Lin Hynnekleiv tok over som regionleder fra januar 2018.
 • Det ble etablert et lederteam i regionen bestående av Thèrése Andreassen, 
 Dag W. H. Stang og Anne-Lin Hynnekleiv.
 • Vi har jobbet for tettere relasjon mellom generasjoner, Normisjon/Acta og avdelingene i  
 regionen.
 • Vi leder få mennesker til Jesus gjennom vårt eksisterende voksenarbeid.
 • Fokuset på å gjøre noe nytt for nye og å være misjonale fellesskap har stått langt 
 fremme i undervisning og forkynnelse.
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Informasjon og innsamling
 • I 2018 har gjennomføring av strategiprosess for innsamling og informasjon vært fokus.  
 Dette innebar:
  • Nytt regionblad som kom ut fra januar 2018, 7 nummer ble utgitt.
  • Tettere oppfølging av givere.
  • Økt fokus på fastgivertjeneste, med et spesielt fokus i oktober/november.
  •  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.
  • Tett oppfølging av lokallagsledere og fritidsforkynnere, blant annet med en 
  ringerunde til lokallagsledere.
 • Som et resultat av fokuset på innsamling og informasjon ser vi i år et bedre resultat enn  
 budsjettert, økte gaveinntekter og bedre resultat enn i 2017 (om vi ser bort fra inntekten  
 på salg av bedehuset på Strømmen).

Lederutrustning
 • I 2018 startet vi andre runde med Agenda1. Dette arrangerer hele staben i region Øst 
 i et tett samarbeid med Storsalen Menighet. Styrer og ressurspersoner fra forsamlinger  
 og menigheter kommer sammen for å utrustes til misjonale fellesskap.
 • Det ble forsøkt arrangert en lederdag i regionen på Haraset 20. oktober. Denne ble   
 avlyst pga. for lav påmelding. Vi leter etter gode måter å nå ut med informasjon og gode  
 måter å inspirere lederne våre på.

3. Fermate (presenteres i en egen årsrapport)
 • Fermate Øst har hatt sitt tredje hele driftsår. Dette året har det vært 434 samtaletimer i  
 Fermate Oslo.
 • Det er tatt et valg på å holde en relativ lav egenandel/pris per time hos Fermate. 
 Begrunnelsen for dette er å legge listen lavest mulig slik at pris ikke skal være et for stort  
 hinder for å oppsøke sjelesorg og veiledning. Dette medfører et underskudd per time,   
 når felleskostnader etc. tas med i driften. Det er derfor viktig å arbeide for givertjeneste  
 også for driften av Fermate.
 • Det er stor pågang og ventelister i Fermate, så vi jobber med rekruttering av flere 
 sjelesørgere.
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Ansatte
 • Bjørnar Holmedal har hatt koordinatorstilling i 30% , men sa høsten 2018 opp sin 
 stilling og avsluttet ved utgangen av året.
 • Sigmund Danielsen har hovedsakelig brukt sin stilling, 50 %, til samtaler som 
 sjelesørger. Han gikk av med pensjon 30.04.18, men har fortsatt med samtaler i 
 Fermate-systemet.
 • Det ble i løpet av høsten rekruttert ny fermateleder. Thèrése Andreassen har gått inn i  
 en midlertidig stilling i 30% fra januar 2019.

10 års jubileum
 • 2018 har vært et jubileumsår for Fermate, og dette er markert på ulike måter i regionen,  
 blant annet med en jubileumsfeiring den 18.oktober.
 • Gjennom Fermates 10 år har dette arbeidet vært viktig for å løfte frem det diakonale   
 arbeid. Det har vært, og er fortsatt, til stor nytte og hjelp for svært mange mennesker de  
 10 årene Fermate har vært i drift.

Nye samtalerom
 • Vi har i 2018 flyttet kontorene til Fermate og de har fått en egen inngang. Slik er 
 Fermates lokaliteter blitt en mye bedre løsning for både konfidenter og sjelesørgere.

4.Leirstedene (presenteres i en egne årsrapport)
Alle leirstedene drives godt av Håvard Monsen (Haraset), Monica Borstad (Fossheim) og Morten 
Aaslund (Dalen). 

Haraset:
 • Haraset Leirsted har i 2018 vært utleid totalt 22 helger, samt en del ukedager. De hadde  
 gleden av og ha 4 store grupper på besøk sommeren 2018, fra tyske menigheter.
 • Andre leietakere har vært Acta leirer, BIG, Foreningen Bønnelista, menigheter, 
 konfirmantgrupper, stor videregående gruppe med ledere, munnspillkurs (!) og 
 adventssamling. I tillegg hadde pinsevennene fra Elverum igjen lagt sin 
 menighetsweekend til Haraset, og NUK (Norges unge katolikker) arrangerte også en av  
 sine leirer der i påskehøytiden.
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 • Haraset har også i 2018 vært driftet av Tvemo ved Håvard Monsen etter avtale med   
 regionen. Det er dannet en gruppe av unge ”Harasetvenner” som heter Team Haraset. 
 De er innmeldt som et Actalag og gjør en stor innsats både praktisk og økonomisk for   
 Haraset.
 • På Haraset er utfordringene blant annet å ta vare på/og vedlikeholde den relativt store  
 bygningsmassen.

Fossheim:
 • Det er i 2018 vært totalt:
  • 1446 overnattingsdøgn med Actaleirer mot 1583 i 2017. 
  • 953 overnattingsdøgn med eksterne leietagere mot 1224 i 2017 
  • 15 eksterne leire i 2018 mot 17 eksterne i 2017. 
  • 13 acta leire i 2018 mot 15 i 2017.                                                                                                        
 • Fossheim mottok i 2017 flere store gaver som har gjort det mulig med en del fornyelse.  
 Det ble planert og laget en platting utenfor inngangspartiet og ytterligere arbeider med  
 uteområdet fortsetter i 2019.
 • Det mangler fortsatt styreleder på Fossheim. Dette har regionstyret hatt fokus på og det  
 jobbes med rekruttering av dette. 
 • Tradisjonen tro ble det avholdt St. Hansmøte med båltenning.
 
Dalen
 • Dalen fikk i 2017 et nødvendig ansiktsløft ved Morten Aaslund. Vi har i 2018 brukt noe  
 mer penger enn forventet til ferdigstillelsen av denne forbedringen.
 • Har i 2018 jobbet for å bygge opp brukergruppen etter det omfattende 
 oppussingsarbeidet.

5. Eksterne arrangementer
 • Soul Children Festivalen samlet 2200 deltakere høsten 2018, her fikk region Øst 
 være sammen med lokale kor og ledere fra hele regionen. Vi hadde også en samling for  
 våre lokale ledere og var bidragsytere i Soul Church.
 • Sommer i Sør med Normisjon sin generalforsamling har vært et viktig fokusområde,   
 hvor staben på ulike måter var med og bidro.
 • Bjerkely Folkehøyskole har dette året feiret 100 årsjubileum. Med ulike møtepunkt
 og markeringer ble dette behørlig feiret. Bjerkely mottok et epletre i jubileumsgave fra  
 regionen.
 • Hovedkontoret inviterte høsten 2018 til rådsmøte. Med utgangspunkt i en 
 krevende økonomi, og for å diskutere en krevende organisasjonskultur. Organisasjonen  
 ser behov for en omstrukturering og vi jobber for tett dialog på tvers av regionledere og  
 mot det internasjonale arbeidet i kjølvannet av dette rådsmøte.
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1. Internasjonalt arbeid
 
Vi er glade for at flere lokallag og foreninger tydeliggjør sitt internasjonale engasjement og 
har giverprosjekt til vårt arbeid i Aserbajdsjan, Mali, Senegal, Cuba, India, Bhutan, Bangladesh, 
Ecuador, Kambodsja, Tsjekkia, Thailand og Nepal. 
 
Viator Microkreditt Aserbajdsjan
Til tross for utfordringene rundt Aserbajdsjans økonomi som ble hardt rammet av nedgangen i 
oljeprisene, klarer lånekundene i Viator mikrokreditt gradvis å tilbakebetale lånene som er gitt. 
Arbeidet med å redusere engasjementet i Viator som ble startet i 2016 er fortsatt pågående.  
Antall kunder reduseres også i år, da de ikke tegner nye lån når de betaler tilbake.  
Utlånsgruppen har sammen blitt enige om en fornuftig tilbakebetalingsplan som blir fulgt opp 
hver måned. Vårt lån til Viator er nå på kr 435 332,- mot kr 468.180,- i 2017. Det diakonale  
arbeidet drives videre av frivillige.
 
Samarbeid Misjon og Menighet (SMM)
SMM gir oss verdifull kontakt med menigheter i Den norske kirke, og vesentlige inntekter til vårt 
internasjonale misjonsarbeid. I SMM samarbeider følgende organisasjoner: Det norske Misjons-
selskap, Den norske Israelsmisjon, Areopagos, HimalPartner, Misjonsalliansen, Stefanusalliansen 
og Normisjon region Øst.
SMM-komiteer: I SMM-komiteen i Oslo representerte Hans Thore Løvås region Øst.  I SMM-
komiteen i Hamar er Gunhild Kvåle Westgård region Øst-representant.
Normisjon region Østfold og Øst har i Borg BD 13 avtaler, i Hamar BD har region Oppland og Øst 
6 avtaler og i Oslo har region Øst 7 avtaler.
 

2. Lederutvikling
 
Agenda1
For å bidra til lederutvikling samarbeider vi med region Ve-Bu, Oppland og Østfold om Agenda1 
Østlandet. Dette arbeidet ledes av et team bestående av Vegard Husby (Storsalen, sluttet høst 
2018), Anne-Lin Hynnekleiv, Solveig Tveitereid (Storsalen)og Dag William Haugeto Stang (Øst). 
I 2018 startet vi en nye runde med Agenda1 og elleve foreninger/menigheter deltar i denne 
runden. Vi opplever at Agenda1 gir håp for fremtiden. Menighetene og fellesskapene som deltar 
forplikter seg til å delta med et fast team bestående av styremedlemmer og eventuelt andre 
nøkkelpersoner over en toårsperiode.

C. Fokusområder og strategi
Region Øst har i 2018 fokusert på internasjonalt arbeid , 

leder- , fellesskaps- og organiasjonsutvikling 
og strategisk arbeid
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3. Fellesskapsutvikling
 
Alphaarbeid
Alpha er et viktig arbeid for å nå nye mennesker i vår region og flere foreninger bruker Alpha i 
sitt arbeid.
 
Norkirker
Norkirken Skedsmo gikk fra å være forening til å kalle seg Norkirke. Dette oppleves som et viktig 
skritt også for den regionale satsningen på menighetsfellesskap og vi heier på andre som også 
jobber med dette i sin forsamling, der det ligger til rette for det. 
 
Diakoni og sjelesorg
Det tilbys individuell sjelesorg, parveiledning og veiledning for foreningsledere.
Fermate har stor etterspørsel etter samtaler og vi ser et stadig behov for dette arbeidet i 
regionen.
 
Forkynnertjeneste og frivillige forkynnere
De ansatte har mange taleoppdrag rundt om i foreningene, og våre opp mot 20 frivillige  
forkynnere har bidratt med den største andelen av forkynnertjenesten. Disse inviteres til  
inspirasjonsmøter og har stort fokus i regionstyret. Noen har mange oppdrag, andre færre. I 
alfabetisk rekkefølge:
 
Preben Colstrup, Aslaug Irene Gjerull, Thor Haug, Torstein Husby, Knud Jørgensen, Einar Kjørven, 
Trond Larsen, Hans Thore Løvås, Alf Henry Rasmussen, Erik Wilberg, Elin Marie Østbø.

Det er også frivillige forkynnere som ikke står på regionskontorets liste av de som kontaktes 
direkte, som Randi Buflaten, Thomas Midtsund, Jan Tore Anthonisen, Sigmund Danielsen og 
Anders Østby. Her er det nok mange fler enn vi er klar over og vi er takknemlig for alle som 
bidrar til at Guds ord forkynnes rundt om i regionen vår.
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Acta Input
I 2018 har det vært tre Acta Input samlinger for aldersgruppen 20-30 år. Dette startet 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 hel-
getur på Dalen i september, der 12 unge voksne samlet seg på den varme hytta i høstmørket.

4. Organisasjonsutvikling
 
Samarbeid mellom voksensektoren og Acta
Voksensektoren og Acta opplever å stå i et tett samarbeid. Felles stabsmøter og stabsdager er 
et viktig bidrag til dette. Vi opplever også en stor glede i å jobbe i team på tvers og bruke ulik 
kompetanse på tvers av avdelingene.
Konkret gjennomførte vi sammen: St. Hansfeiringen på Fossheim, Agenda1-samlingene,  
Besteforeldreleir og Acta Input.
Det utarbeides også felles strategi for Acta og Normisjon i regionen.
 
Samarbeid mellom Storsalen menighet og region Øst
Samlokaliseringen med Storsalen menighet har en stor gevinst for arbeidet i regionen. Det  
viktigste samarbeidet har vi rundt Agenda1. Bedehuset er også blitt et viktig felles prosjekt, en 
julemesse på kveldstid for unge voksne, med modell fra Bedehuset på Skjærgårds 
Music&Mission.
 

5. Strategisk arbeid
 
Informasjon
Regionen har i 2018 jobbet for å implementere strategien for informasjon og innsamling i 
arbeidet. Dette er tidligere beskrevet på side 5 under B. Gleder og utfordringer - 2. Regionkontoret 



11

- Informasjon og innsamling. 
 
Min side
Det ble av hovedkontoret i 2016 vedtatt nytt organisasjonssystem for oppfølging av givere og 
medlemmer, Tindra levert fra Profundo. Sjekk ut normisjon.profundo.no/minside. Siden er aktiv 
og kan benyttes, men venter fortsatt på noen justeringer.
 
Leirstedsprosess
Regionstyret satte i 2018 i gang en prosess for å se på arbeidet rundt leirstedene våre. Prosessen 
skal gi en tilstandsanalyse, kartlegge det bygningstekniske, se på ulike driftsmodeller og det 
gjøres en behovsanalyse opp mot regionens formål og visjon.
 
Innsamling
Innsamlingskampanjer og fast givertjeneste er avgjørende for at regionen skal opprettholde og 
utvikle arbeidet fremover. Det er derfor veldig gledelig at givertjenesten i region Øst øker.
 
Av givere fra region Øst har Normisjon (HK og RØ totalt) i 2018 mottatt gaver på kr 10.795.389, - 
mot kr 9.935.000, - i 2017.

Av dette har internasjonal avdeling fått 5.205.366,- i 2018 mot 4.372.387,- i 2017.

Gaver gitt til internasjonalt arbeid går inn på kontoer tilhørende Normisjon sentralt. Disse  
gavene fremkommer derfor ikke i regionens regnskap.
 
Direkte til regionen holdt givertjenesten seg ganske stabilt fra kr 1.164.434,- i 2017, mot kr 
1.143.581 i 2018.

Direkte til regionen økte innsamlede gaver totalt med 225.198,- fra 3.363.095,- i 2017, til 
3.588.293,- i 2018.
 
Galleri Normisjon Sørumsand
Galleri Normisjon Sørumsand ble åpnet i juni 2014. Butikken har siden den startet samlet inn kr 
328.624,- til regionens arbeid. For 2017 mottok Acta Øst kr 117.290,- og for 2018 kr 66.365,-
 
Butikken er et viktig treffested der godt voksne søkende og kristne mennesker sammen får bety 
en forskjell for hverandre, og barne- og ungdomsarbeidet vårt. Mange forteller at de møter 
levende tro for første gang gjennom butikken.
 
Vi er svært takknemlige for den frivillige innsatsen som gjøres av de ca. 15 frivillige, med Åse og 
Odd Skjellevik, og deretter ny leder Marion Forsland Berger, i spissen.  
 
Budsjettarbeid
Regionstyret har hatt et bevisst og strategisk arbeid i budsjettarbeidet og har satt opp et 
offensivt budsjett med stor bemanning i forhold til driftsinntektene. Dette kan gjøres på grunn 
av inntekter fra salg av bedehus, og er i tråd med en treårssatsning i forbindelse med 
strategiprosessen rundt innsamling og informasjon gjennomført i 2017.
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1. Ansatte i Normisjon
Anne-Lin B. Hynnekleiv, regionleder 100 %
Dag W. Haugeto Stang, organisasjonsutvikler 40 %, fra 01.01.18 (Innleid konsulent)
Sigmund Danielsen, sjelesørger og diakonikonsulent 50 % (gikk av med pensjon 30.04.18)
Bjørnar Holmedal, daglig leder for Fermate 30 %, og fellesskapsutvikler 20 %, fra 01.02.18 til 
31.12.18
Leif Gordon Kvelland, Alpha-konsulent 100 %, utleid som pastor til Lillestrøm Normisjon i 25%
Kristina Thorängen, administrasjonskonsulent 70 %, økte til 80 % 01.04.18
 

2. Ansatte i Acta
Thèrése Andreassen, Actaleder, 100 % fra 01.01.18
May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent Hedmark, 100 % (permisjon til 13.08.18)
Margrethe F. Kollerud, Actakonsulent, 100 %
Daniel S. 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)
 

3. Ansatte på leirstedene
Monica Borstad, bestyrer Fossheim 85 % 
Morten Aaslund, bestyrer Dalen, timelønnet 
 

4. Utsendinger til våre samarbeidsland
(misjonærer med bostedsadresse i region Øst, når de er på hjemmeopphold)
Mali: Therese Glendrange, direktør i Mali og Senegal. Guri Enger, bibeloversetter til Kassonké.
Senegal: Ingrid og Einar Amlie med barna, misjonærer.  
Nepal: Kristin Bøhler, direktør. Erik Bøhler, misjonær og lege. Begge arbeider på sykehuset i 
Okhaldungha. 
Aserbajdsjan: Synnøve Aandstad Baghirova, prosjektarbeider.
Bangladesh: Elisabeth Handeland Helberg.
 

D. Oversikt
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Normisjon region Øst er et stort arbeidslag av frivillighet. Regionstyret ønsker å formidle en 
varm takk for innsatsen til alle som bidrar med smått og stort. Takk for at dere engasjerer dere 
lokalt og at dere står trofast med oss, også i utfordrende tider, med bønn, tid og penger. Takk til 
alle som har deltatt i forskjellige styrer og utvalg i 2018, og takk til alle som fortsetter år etter år 
med julemessene. Vi vil i tillegg få rette en spesiell takk til alle dere som bidrar i gjenbruks-
butikken på Sørumsand som skaffer penger til Acta sitt arbeid. Det å holde tre leirsteder i gang 
krever mye, og vi er veldig takknemlige for alle som gjør en innsats for barne- og ungdoms-
arbeidet der. 
 
Regionstyret vil også rette en stor takk til alle ansatte i Region Øst. Tusen takk for stor og viktig 
tjeneste!
 
 
 
Oslo, 5. mars 2019
Regionstyret for Normisjon region Øst

TAKK

5. Ulønnede kontormedarbeidere
Vi har hatt en fast avtale med tre personer som hjelper til i regionadministrasjonen. Faste 
medhjelpere har vært Thor Haug, Jan Høeg og Berit Vetland. Dette betyr veldig mye for 
arbeidet. En stor takk til disse tre! 

6. Oversikt over fellesskap

7. Julemessen i Staffeldtsgate
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 kr 30.000 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!

 



	
	

Årsrapport	for	Haraset	leirsted	2018	
		

	
Haraset	utvalget	har	i	2018	bestått	av	Morten	Ruud,	Arild	Hovden,	Torgeir	
Haakenstad,	Oscar	Haug	og	Håvard	Monsen.	
		
Driftsleder	Håvard	Monsen	har	vært	referent.	Utvalget	har	hatt	2	møter.	
		
Haraset	Leirsted	har	i	2018	vært	utleid	totalt	22	helger,	samt	en	del	ukedager.	
Vi	hadde	gleden	av	og	ha	4	store	grupper	på	besøk	sommeren	2018,	fra	tyske	
menigheter.	Andre	leietakere	har	vært	Acta	leirer,	BIG,	Foreningen	Bønnelista,	
menigheter,	konfirmantgrupper,	stor	videregående	gruppe	med	ledere,	
munnspillkurs	(!)	og	adventssamling.	I	tillegg	hadde	pinsevennene	fra	
Elverum	igjen	lagt	sin	menighetsweekend	til	Haraset,	og	NUK	(Norges	unge	
katolikker)	arrangerte	også	en	av	sine	leirer	hos	oss	i	påskehøytiden.	
		
Vi	hadde	også	mattilsynet	på	besøk	i	2018,	de	sjekket	både	UV	anlegget	i	
kjelleren	(rensing	av	vann)	som	ble	godkjent,	og	kjøkkenet.	Og	etter	å	ha	malt	
kjøkkenet	så	ble	begge	deler	godkjent	av	mattilsynet!	
		
Utfordringer;	å	ta	vare	på	og	vedlikeholde	den	relativt	store	bygningsmassen.	
		
Gleder:	2019	ser	også	ut	som	et	godt	år,	nye	kunder	er	på	vei	inn.	
		
Det	er	mange	som	skal	ha	stor	takk	for	innsatsen	på	Haraset,	det	være	seg	
arbeid	i	bønn,	kjøkkentjeneste,	vasking,	brøyting,	klipping,	givertjeneste	og	
andre	ting!	
		
Husk	på	arbeidet	også	i	2019!	
		
Haraset	1	mars	2019	
		
For	Harasetutvalget	
Håvard	Monsen	
	
	
 
 



Årsrapport Fossheim 2018. 

Styret: 

Fossheim driftstyre i 2018 har bestått av . 

 

Trygve Anthonisen 

Christen Seierstad. 

Martin Ulvestad. 

Daglig leder Monica Borstad har deltatt på driftstyremøtene. 

 

Driftstyre har hatt 3 styremøter 

Driftsstyret har ansvaret for den praktiske delen av driften og økonomien til Fossheim. 

Personalansvaret ligger på Normisjon Øst. 

 

Virksomhetens art:                                                                                                                           
Fossheim leirsted leies ut til leirarbeid for acta barn og ungdom, samt andre menigheter og 
kristne organisasjoner. 

Leirdrift og utleie: 

Det er i 2018 vært totalt 1446 overnattingsdøgn med Actaleirer mot 1583 i 2017                 
953  overnattingsdøgn med eksterne leietagere mot 1224   i 2017.                                             
15 eksterne leire i 2018 mot 17 eksterne i 2017.                                                                             
13 acta leire i 2018 mot 15 i 2017.                                                                                                         
Tradisjonen tro ble det avholdt st. hans møte med båltenning. 

Ansatte: 

Monica Borstad daglig leder i 85 prosent stilling . 

Styret ønsker å rette en stor takk til positive og flinke ansatte. 

Frivillige: 

Styret ønsker å takke alle frivillige som har stilt opp på dugnad, bakt kaker, st.hans osv. 

 



Arbeidsmiljø: 

 Det har ikke vært ulykker eller skader i 2018. 

Ytre Miljø: 

Virksomheten påvirker ikke ytre miljø . Fossheim er opptatt av å ha et godt forhold til 
lokalmiljøet og lokalbefolkningen.  

Økonomi: 

Regnskapet viser et overskudd på 150 396 ,-  

  salgsinntekt  904 316,-  mot 1 133 792 ,-  i  2017 

Gaveinntekter 267 983,-  i 2018. 

Sum driftsinntekter totalt 1 172 299,- 2018  mot 2 275 948,- 2017. 

 

Vedlikehold: 

Det er ikke noe påhvilende akutt vedlikeholdsbehov. Løpende vedlikehold har blitt ivaretatt 
av ansatte.  

Veien til Fossheim har fått nytt dekke med freseasfalt.   Det har vist seg å være ett bra 
inngrep for å slippe dumper og telehiv på våren.                                                                                                                                       

 

Driftstyret mener årsrapport og regnskap gir en rett vitende oversikt over virksomhet, 
økonomi og finansiell stilling. 

Driftstyret ønsker å takke ansatte og frivillige for stor innsats i 2018. 

 

Fosser 04.03.2019 

 

 

Trygve Anthonisen                 Christen Seirstad                 Martin Ulvestad 

styremedlem                           Styremedlem                        Styremedlem                       
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