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UNGDOMSTEAM I ACTA
Loved ledertrening har fullført kurset, med 
tur til London. Nå setter snart misjonsteamet i 
gang. Les mer på side 8 og 9. 
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REGION ØST NATTA
Vårt største Actalag har hatt 
sin årlige samling

STORSALEN
Hele Oslo invitert til bords

Foto: Daniel Johannessen
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LEDER

I dette nummeret kan du lese litt om det som har vært 
arrangert siden sist, og litt om det som kommer. Du 
møter vår nye Actastyreleder og alle mulighetene du 
har for inspirasjon og opplevelser i regi av Normisjon 
denne sommeren. I dette nummeret skriver Sigmund 
Danielsen for siste gang spalten Tett på livet. Takk for 
gode refleskjoner, visdom og kloke svar.

Rapportene fra årsmøtet er oppmuntrende og mange 
av deltagerne gav utrykk for at årets regionårsmøte 
var «det beste møtet vi har deltatt på noensinne». 
Med fare for at hukommelsen kan være sviktende hos 
noen av delegatene må jeg si meg enig i at møtet var  
spesielt inspirerende.  Oslo Soul Children under ledelse 
av Juliane Holmedahl med team gav oss en fantastisk 
start på møtet og fokuset i gruppearbeidet om veien 
videre var oppløftende.

Regionstyret presenterte en stor økning i giver- 
tjenesten i 2018 og vi er veldig takknemlig for 
muligheten det gir oss til å fortsette å utvikle  
misjonsarbeidet i regionen videre.

Samtlige styremedlemmer som var på valg i region- 
styret tok gjenvalg og gir med det tydelig beskjed 
om at den frivillige og store jobben som legges ned i  
styrearbeidet oppleves givende og spennende. 

Personlig har stabens deltagelse på den internasjonale  
Alphalederkonferansen i London betydd mye.  
Sammen med flere tusen ledere fra hele verden ble vi 
utfordret på å fullføre oppdraget Jesus har gitt oss om 
å fortelle de gode nyhetene om Guds rike til alle folk. 

Vi fortsetter å utfordre og invitere deg til å bidra med 
forbønn, penger og tid i regionens satsning for å nå 
nye mennesker med de gode nyhetene om Guds rike.

DAG WILLIAM H. STANG
dwhs@normisjon.no

Natta er en stor festival for konfirmanter som blir  
arrangert i Kongsvinger. I år falt datoen på lørdag 23. 
mars. Her samles omtrent 350 konfirmanter fra 
Solør, Odal og Vinger prosti, i tillegg til omtrent 50  
gruppeledere, 60 vakter og ansatte i kirken. Nytt i år 
er at Natta har blitt et lokallag i Acta region Øst, med 
omtrent 250 medlemmer!  Acta har støttet opp om 
Natta helt fra start, sitter i komiteen og har ansvar for 
gruppeledere både før og under arrangementet. Natta  
har blitt en stor happening i Sør-Hedmark, både for  
konfirmanter og gruppeledere. Gruppelederne er lokale, 
og flere av de har gått på lederkurs i sin menighet. 
Under Natta er det konsert, åpen scene, gudstjeneste, 

Kongsvingerhallen ble fylt av ivrige 
konfirmanter 23. mars. En god 
blanding av forkynnelse, fotball - og 
volleyballturneringer preget kvelden.

NATTA I KONGSVINGER
idrettsturneringer og ulike gruppeoppgaver. Konfirmantene  
lærer mer om Kirkens nødhjelps fasteaksjon, som de selv er 
med på som bøssebærere et par uker senere. 
Marte Rebecca ble utsendt fra Acta til å stå på stand, og ha 
ansvar for gruppeoppgave. Det er første gang hun er med 
på Natta. 
«Natta for meg ble en veldig god opplevelse. Jeg har vært 
på lignende arrangement før og har sett hva som fungerer  
og hva som ikke fungerer. Natta fungerer veldig godt. Min 
opplevelse er at jeg ble sett og møtt når jeg kom, og fikk 
anvist hvor jeg skulle rigge opp stand og kom lett i prat 
med de som hadde ansvar for standområdene. De tok 
seg tid til å fortelle om arrangementet selv om de hadde  
andre oppgaver. Positivt for meg. Jeg sto på stand for Acta 
og hadde «Kims lek» for gruppene som gikk rundt. Nesten 
alle gruppene var innom min post, og det er kjempebra. 
Jeg fikk fortalt om Acta, hvem vi er, hva vi jobber med og  
promotert leirene som kommer. Flere tok med seg  
leirbrosjyra og mange spiste Actadrops. Helhetsinntrykket  

er at dette er en god og trygg festival med passe lange  
bolker for opplegg og sceneshow.
Det ble en sen kveld, men jeg sitter igjen med en veldig god 
opplevelse og mange nye bekjentskaper - noe som er fint 
for meg som er ny i region Øst.» 
 

MARTE REBECCA DÆHLEN
marte.rebecca.daehlen@gmail.com

Natta er en gjennomført 
og godt innarbeidet  
festival, som jeg tror er 
viktig for konfirmant- 
arbeidet i kongsvinger og  

           omegn.

Foto: Magnus Lindberg Jansvik
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Storsalen er en kirke hvor det yrer av liv: Her samles  
barnefamilier, tenåringer og eldre til «Storsalen  
morgen» hver søndag, og flere hundre studenter  
og unge voksne til «Storsalen kveld». I tillegg er  
Storsalen med på nysatsningen «Soul Church», som  
feirer gudstjeneste kl. 16 siste søndag hver måned for 
tenåringer og deres familier!  

Også gjennom uka skjer det noe nesten hver eneste 
dag: På mandager øver menighetens storband «Jazzå» 
og koret «Funky Baptized». Tirsdager øver koret  
Mosaic. Fra kl 16 på onsdager kryr det av barn og 
unge i gangene, som venter på at øvelsen til Oslo Soul  
Children og Oslo Soul Teens skal starte. På dagtid  
torsdager er kaféen «Lille Camino» åpen, med mulighet 
for å få kjøpt seg god kaffe og studere/jobbe. Om 
kvelden øver «Storsalen Gospelkor» med rundt 50 
sangglade unge mennesker. En fredag i måneden er 
det «Camino Club», et lavterskel sosialt hengested hvor 
det er lett å invitere med seg venner som ikke tror. 

Foruten de regelmessige aktivitetene, er det også 
mye engasjement i hjemmene og byen. Storsalen har 
mange små fellesskap som møtes for å studere Bibelen  
og dele hverdagsliv. Storsalens diakonale arbeid «Elsk 
Oslo» har flere grupper, blant annet fengselsteam,  
maritakafé-team og ventemat på rikshospitalet! 

Storsalen har alltid vært en vital menighet som går 
foran og gjør nye ting. Samtidig finner vi stor glede 
og rikdom i tradisjonen. Vi sier ofte at vi står godt  
plassert midt i spennet mellom det tradisjonelle og det 
moderne. Og der trives vi godt. 

Visjonen vår er «Hele Oslo invitert til bords». Selv om 
dette er en hårete og tilsynelatende umulig visjon å 
oppnå, så opplever vi at den er god for oss. Den hjelper 
oss å alltid strekke oss videre utover våre egne vegger. 
Alt arbeid vi driver, både det som skjer på søndagen og 
gjennom uka, får en dypere mening i lys av de orda. 
Dessuten hjelper visjonen oss til å innse at vi trenger 
å samarbeide med andre menigheter. Og mest av alt, 
at vi trenger Gud for å kunne gå i gang med arbeidet. 
Det er Han som først inviterer oss, og Han vi inviterer 
på vegne av! 

Det siste året har vi vært uten hovedprest, etter at  
Vegard Husby sluttet våren 2018, og det er derfor en 
stor glede for oss at Jostein Ørum nå har takket ja til 
stillingen som hovedprest. Vi ser frem til å gå sammen 
med Jostein fremover. I en prat om hva han drømmer  
om for Storsalen, sier han: «Først og fremst skal  
Storsalen fortsatt være en jevn puls i menneskers liv, 
med gode og levende gudstjenester hver søndag. Men 
samtidig må vi aldri bli så fornøyde med oss selv at vi 
lukker døren ut av Storsalen og holder på bare for vår 
egen del, men at det skal blåse deilige forfriskende  
vinder ut av Storsalen utover byen og landet. Dessuten  
ønsker jeg å bidra med ro og stabilitet i Storsalen  
fremover, og være en støtte som medarbeidere, ansatte 
og medlemmer kan lene seg på.» I Storsalen sier vi 
at vårt eksistensgrunnlag er at vi samles fordi Jesus  
lever, og sendes inntil han kommer tilbake. Og dette 
ser vi frem til å fortsette med, på gamle og nye måter  
fremover.

DANIEL JOHANNESSEN
dj@normisjon.no

Storsalen er regionens største menighet. Her samles hundrevis av mennesker  
hver uke. Og hvert år sender vi ut mange unge mennesker som flytter fra Oslo. 

OSLO INVITERT!
Hele

Vi samles fordi Jesus lever, og sendes inntil han 
kommer tibake.
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11.-12. oktober har vi gleden av å invitere 
til Soul Camp Øst! En korhelg for Soul  
Children-kor fra Østlandet. Fire regioner 
fra øst kommer sammen om en kjempe- 
korhelg i Oslo, og vi skal feire musikk-
glede, fellesskap og Jesus! Mer info på  
www.normisjonost.no/soulcamp/

Soul Camp Øst

6.-7. mai møttes Fermate-sjelesørgere 
fra hele landet på Diakonova for å få  
inspirasjon og påfyll. Leif Gunnar Engedal 
underviste om gudsbilde, Astrid Kleppe 
Flacké hadde seminar om parsamtaler, og 
Else Kari Bjerva oppdaterte rundt tema- 
tikken personvern. Det ble også tid til å 
dele erfaringer fra det daglige arbeidet  
man står i og sosialt fellesskap. Vi er  
takknemlig for det viktige arbeidet som 
Fermates sjelesørgere gjør – det betyr en 
forskjell i livet for mange!

Fagdag Fermate

TIL INFOTETT PÅ LIVET

Etter åtte år som fast spaltist i «Tett på livet» er tiden kommet 
for å si takk for seg. Jeg håper likevel du blir med meg over 
målstreken, og leser denne min siste refleksjon. Denne  
artikkelen blir noe annerledes enn tidligere.
Begrepet «Tett på livet» kan anvendes på forskjellige måter. 
Å komme tett på mennesker er meningsfullt – men også 
krevende. Det samme gjelder det motsatte. Å åpne seg for 
andre er utfordrende. Varsomhet er et nøkkelord, begge  
veier.
I de seneste årene er begrepet mentalisering blitt et 
kjernebegrep (selv om saken er gammel). I boken Barn i 
risiko av Øyvind Kvello, s. 48 skriver han: «Dette handler om 
en evne til å bli kjent med seg selv og andre. Forenklet kan 
man si at mentalisering er å erkjenne det som skjer i ens 
psyke (et innenfrablikk), like mye som det er å se seg selv  
utenfra (et obeservatørblikk, et metaperspektiv) så vel som at  
mentalisering handler om å forsøke å se andre med et slags 
innenfrablikk.»

Noen tanker om to viktige virksomhetsområder i Normisjon, 
region Øst:
Fermate
Mennesket har alltid hatt behov for å bli sett. Fermate er en 
slik arena for dette. I Fermate betrakter sjelesørgeren det 
som blir sagt av konfidenten, på en varsom måte. Vi leter  
etter hva de meningsfylte ytringene egentlig handler om av 
indre liv. Jo mer innsikt i dette – desto mer varsom blir man, 
og desto sterkere vil konfidenten oppleve dette møtet, og 
forandringer skapes. 
Jeg har fått info fra leder av Fermate (Therese Andreassen) 
om at det så langt i vår, er 27 nye henvendelser til Fermate 
Øst. Med andre ord en stor pågang. Jeg tror det henger mye 
sammen med at vi alle har behov for å møte mennesker som 
ser oss med et «innenfrablikk».
Våre fellesskap
De siste ukene har jeg selv hatt et ekstra behov for å bli sett 
med et «innenfrablikk». Jeg har valgt å være åpen om mine 
utfordringer (om helseproblemer) i det fellesskapet jeg går i 
(Norkirken Skedsmo). Her har jeg et fellesskap som har møtt 
meg på en fantastisk flott måte. De har båret meg i bønn 
og oppmuntret meg. Jeg har opplevd et felleskap som har  
fungert etter intensjonene. Der vi får noe, vil vi også gi  
tilbake noe. Vi trenger felleskapet, og fellesskapet trenger 
oss. Hva med deg?

SIGMUND DANIELSEN
sigmund.danielsen@normisjon.no

Ingvild Klungland Lund tar over 
stafettpinnen som Actastyreleder etter  

Ingvild Anthonisen. Klungland Lund 
er 26 år, og går fjerde året på teologi  
profesjon på MF i Oslo. Hun har erfaring 
både fra leir og lokallagsarbeid. Som 
leder for Actastyret er hun opptatt av å 
heie fram nye unge ledere, og bidra til 
at barn og unge skal få bli kjent med 
Jesus i trygge og gode felleskap. 

Ny styreleder i Acta Øst

Dette gav oss gode fasiliteter og plass nok til både  
Actas og Normisjons forhandlinger. Og plass for felles 
oppstartsmøte og strategisamtale.

Med godt over 160 deltagere på åpningsmøtet ble  
tonen satt for resten av dagen. Oslo Soul Children deltok 
med masse energi og flotte vitnesbyrd om Guds godhet 
og kjærlighet. Landsstyrets utsending, Svein Granerud, 
talte om å se og bli sett.

Regionstyret ledes av Anders Østby, som ikke var på valg 
dette året, og regionstyret presenterer et årsresultat  
for 2018 og budsjett for 2019 med underskudd i  
driften. Dette er et bevisst valg tatt for treårsperioden  
2017, 2018 og 2019, for å jobbe med regionens  
informasjons- og innsamlingsarbeid, driftsformen på 
leirstedene og fokus på oppstart av nye tiltak. Regionen 
har god likviditet og tåler derfor underskuddene godt. 
Den gode nyheten for regionen er at givertjenesten 
øker og underskuddet i 2018 er betydelig mindre enn 
budsjettert. Håpet er at denne økningen fortsetter i 
tiden fremover og at vi ikke trenger å kutte i kostnader  

Et vellykket og inspirerende årsmøte 
i region Øst, Acta og Normisjon, ble 
avholdt 27. april på Låven ved Løken 
kirke.

ÅRSMØTET 2018

med det første. Regionen driver kostnadseffektivt og 
bruker penger først og fremst på lønninger til ansatte. 

2 av regionens leirsteder drives med mye utleie til  
eksterne leietagere i tillegg til godt besøkte leirer.  
Haraset og Fossheim drives med balanse økonomisk,  
mens Dalen har et underskudd etter oppussing  
sommeren og vinteren 2017 og 2018.

Etter en strategisamtale, som hadde fokus på veien  
videre og hvordan det enkelte medlem og forening 
kunne bidra til vekst og endring, avsluttet vi med en 
nattverds- og forbønnsamling ledet av Leif Gordon  
Kvelland. Til slutt vil vi takke for årsmøtegaven som i år 
var på omkring kr. 55.000,-. 

DAG WILLIAM H. STANG
dwhs@normisjon.no

Foto: Soul Children

Foto: Kristina Thorängen

Foto: Privat

Foto: Monica Galentino
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Vi har ungdommer som ledere på leir og vi arrangerer  
ulike lederkurs. Dette skoleåret har vi hatt Loved  
ledertreningskurs med sju ungdommer fra 17 til 19 år. 
De har gjennom dette året fått undervisning, både om 
å være leder generelt og det å være en kristen leder. 
De har hatt medvandring, praksis på leir og skrevet 
bokrapport. Vi avsluttet lederkurset med tur til London, 
hvor hovedmålet var Alphakonferansen, sammen med 
resten av staben i region Øst. En fullsatt Royal Albert 
Hall med god lovsang og spennende undervisning. 
Den ene kvelden ble fokuset satt nettopp på ungdom; 
det var unge folk som talte og vi fikk sammen med hele 
salen be for våre ungdommer og andre ungdommer i 
verden. Det var stort! Vi fikk også tid til gudstjenester, 
oppleve London og sykle i Hyde park. Det er spennende 
å få følge ungdom litt tettere over ett år; å få høre deres 
tanker og erfaringer og se de utvikle seg og vokse.

Neste år skal vi igjen følge noen ungdommer gjennom 
ett skoleår, men med et annet hovedfokus. Vi skal gå 
i gang med misjonsteam for tredje gang. Det er for  
ungdom fra 16-19 år og vi skal sammen med dem

besøke et misjonsland og bidra på et av Normisjons 
misjonsprosjekt i påsken 2020.  Gjennom året skal de 
få forberedende undervisning og samle inn penger til 
turen og så reise vi til et helt nytt og annerledes land. 
Vi vet av erfaring at dette kan gi ungdom en utvidet  
horisont og mer kjennskap til både misjon, seg selv 
og Gud. Vi har sett at dette kan skape engasjement 
som varer; på begge tidligere misjonsteam har en av  

I Acta ønsker vi å utruste ungdommer, som ledere og som kristne. Vi opplever 
at det er en viktig del av jobben vi skal gjøre.

I ACTA ØST
ungdomsteam

Forrige misjonsteam på tur i Nepal påsken 2017. Fra 
ventre: Adelaide Swensen, Fredrik Svendsen, Ingrid 
Mills, Martine Lorentzen Overrein, Rikke Kind og 
Mads Oliver Berg. Foto: Mads Oliver Berg

ACTALIVET

ungdommene søkt seg inn på Gå ut senteret  
etterpå for å være på team i utlandet i 4,5 måned. En av  
ungdommene skrev dette i evalueringen: «Det var 
fint å sette godhet og misjon i en sammenheng med  
hverandre. Å være gode gjennom Gud, og se folk og 
kultur gjennom Guds øyne.» En annen skriver: «Jeg ble 
enda litt mer sikker på hva jeg vil gjøre for Gud i livet».

Vi velger å bruke tid på å følge noen ungdommer 
tett og utruste de fordi vi tror det er viktig, for disse  
ungdommene spesielt, men også at det kan gi  
ringvirkninger for stedet ungdommene kommer fra og 
de menneskene de har rundt seg.

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Deltagerne på Loved ledertreningskurs i Hyde Park tidlig i mai i år. Fra venstre: Linnea Apeland, Marie Norbakken, 
Elisabeth Strømstad, Jenny Østreng, Mathea Sundby, Jonatan Hiis Ånestad og Fredrik Lemoen. Foto: Daniel Johannessen

ØNSKER DU Å BIDRA?

 ■ Forbeder for teamet. Du vil få andakts-  
og bønnehefte med bønneemner for  
hver dag under hele turen. 

 ■ Dugnad. Kanskje har du eller 
din forening noe vi kan gjøre der vi 
kan tjene inn penger til turen?

 ■ Sponse teamet. Kan din forening eller 
forsamling sponse med et beløp, f.eks. kr. 
2000,-, vil dere få et besøk av temaet etter 
turen hvor de forteller hva de har opplevd.  

Her er noen konkrete ting vi ønsker  
oss til misjonsteamet: 

Hvis noe av dette er aktuelt, ta kontakt  
med Margrethe K. Overskott. 

Det er spennende å 
få følge ungdom litt 
tettere over ett år, få 
høre deres tanker og 
erfaringer og se de 

           utvikle seg og vokse. 
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Ellers kan man få tak i oss på mail: region.ost@normisjon.no eller på telefon: 22 98 60 70.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
REGIONLEDER
albh@normisjon.no
473 65 035

MARTE KOLSTAD
LEIRARBEIDER

marte.kolstad@hotmail.com
469 45 937

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

DANIEL S. JOHANNESSEN
ACTAKONSULENT

dj@normisjon.no
975 68 345

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT
kmnt@normisjon.no
932 81 347 

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
ACTAKONSULENT
mko@normisjon.no

476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT (PERMISJON)

msks@normisjon.no
980 97 905

OM OSS

Regionens leirsteder

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946

LEIF GORDON KVELLAND
ALPHAKONSULENT
leif.g.kvelland@normisjon.no
478 64 547

FOSSHEIM LEIRSTED
Kontakt: Monica Borstad
977 23 967

DALEN LEIRSTED
Kontakt: Morten Aaslund
982 66 428

HARASET LEIRSTED
Kontakt: Håvard Monsen
975 79 001

NORMISJON
Sommer i

MARTE REBECCA DÆHLEN
ACTAKONSULENT (VIKAR)

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

THERESE ANDREASSEN
ACTA- OG FERMATELEDER
ta@normisjon.no
952 84 131

Foto: Kristina Tørresen

Leirer i Acta region Øst:
 Padleleir 7. - 9. juni

 Amigos: sommer, Fossheim: 14. - 16. juni
 Sommer- og familieleir, Haraset: 21. - 23. juni

 Fotballeir, Fossheim: 24. - 27. juni
 Besteforeldreleir, Fossheim: 12. - 14. august

 St. Hansfeiring, Fossheim: 23. juni

Andre arrangement:
 SENIORLEIR, OPPDAL: 17. - 21. juni www.imi-stolen.no

 SOMMER I SØR, GRIMSTAD: 9. - 14. juli www.sommerisor.no

 TENÅRINGSFESTIVALEN, GRIMSTAD: 9. - 14. juli www.sommerisor.no

 AMIGOSFESTIVALEN, GRIMSTAD: 9. - 14. juli www.sommerisor.no/amigosfestivalen

 ÅPEN HIMMEL SOMMERFESTIVAL, GRIMSTAD: 24. - 28. juli www.åpenhimmel.no

 SOMMER I NORD, FINNSNES: 8. - 11. august www.sommerinord.no

 KRIK SENIOR, HEMSEDAL: 18. - 23. og 25. - 30 august www.khh.no

 MOTIVASJON, TRONDHEIM: 23. - 25. august www.gus.no/motivasjon

 SKJÆRGÅRDSFESTIVALEN, RISØYA: 2. - 7. juli www.sginfo.no



12www.normisjonost.no  I  region.ost@normisjon.no  I  22 98 60 70  I  Staffeldsgate 4, 0166 Oslo Følg Normisjon region Øst i sosiale medier

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: albh@normisjon.no

Hvis du har lyst å gi penger til regionarbeidet, lokallagene, misjon eller leirarbeidet kan du bli 
fastgiver ved å sende mail til: kmnt@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


