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SOUL CAMP ØST
Det har vært korfestival i Oslo for barn og 
ungdommer fra Østlandet.
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REGION ØST MISJONSTEAM
Vi har et nytt misjonsteam 
som er klare for Nepal.

ØKONOMI 
Hvordan ligger regionen an?

Foto: Scott R. Sanden
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LEDER

Det er faktisk ganske mye vi får til sammen i region 

Øst. Fra ulike sammenhenger ser og hører jeg jevnlig  

historier om barn, unge og voksne som får avgjørende 

opplevelser når Gud virker gjennom vårt arbeid. Dette 

kan skje hvor som helst, som på leir, i den lokale klubben/

foreningen, på Bedehuset osv. Jeg er takknemlig over å få 

være sammen med dere om dette!

Det siste året har vi på regionkontoret bl.a. jobbet med 

å utruste syv ungdommer gjennom Loved ledertrenings- 

kurs. Vi har hatt Agenda1-samlinger med undervisning 

og samtaleprosesser, hvor ledere og styrer fra fellesskap 

i hele regionen har satt av tid til bevisstgjøring rundt sitt 

fellesskaps oppdrag. Vi har hatt ca 350 kormedlemmer 

på Soul Camp, hvor de både har fått god forkynnelse og  

inspirasjon. Gjennom hele året er det stadig nye leirer for 

barn i ulike aldersgrupper. For flere av disse unge er dette 

det eneste stedet hvor de har en mulighet til å bli kjent 

med Jesus.

 

Når vi står innfor realiteten om at vår økonomi er sårbar, 

så må vi ikke miste av syne alt det gode som skjer. Vi må 

feste blikket på de gode historiene, og tenke fremover. Vi 

må tørre å drømme og satse på drømmene våre sammen. 

 

Vi kan være stolte, 
du og jeg!

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Samme dag, på kvelden ble  

«Bedehuset Christmas Edition»  

arrangert. Dette er et konsept som vi 

har hentet fra Skjærgårdsfestivalen,  

«Bedehuset». Konseptet ligner en 

tradisjonell julemesse, med åresalg,  

kafé, utloddinger og humor-

innslag, gjennomført på en måte 

som treffer en yngre generasjon  

enn formiddagsmessen vår.  

Arrangementet ble en kjempe- 

suksess og ble gjentatt i 2018. 

Og planlegges nå igjen den 23.  

november 2019. 

Så selv om julemessen nå legges 

ned i sin opprinnelige form starter 

vi et nytt kapittel. Hver høst samles 

nå godt over 200 unge mennesker 

i Storsalen for å samle inn penger 

til misjon, samt ha en festlig aften.  

Bedehuset Christmas Edition er et  

arrangement som har studenter og 

andre i 20-30 åra som målgruppe. 

Men det skal sies at hit er folk i alle 

aldre hjertelig velkommen! 

I november 2017 ble 
regionens julemesse 
flyttet til Storsalen. 
Dette har vært en 
positiv erfaring, med 
en godt besøkt messe, 
et flott familiemøte 
og mange barn som 
hadde et eget opplegg 
hele dagen i Lillesalen.

TRADISJONSRIKT ARBEID 
FORANDRER SEG
Det må rettes en stor takk til komiteen, ledet av 

Hartvig Opsjøen, som har jobbet med julemessen 

alle disse årene.

Foreninger har gitt gaver, enkeltpersoner har bakt, 

sydd, strikket og jobbet. Julemessen har hvert år 

bidratt med viktig fellesskap i førjulstida og har gått 

med et bra overskudd på mellom kr 75.000,- og 

110.000,-  til regionens arbeid de siste 15 årene.

Det foreligger jo også en god del tradisjoner fra 

julemessen som gjengen fra Bedehuset gjerne vil 

opprettholde. Blomster fra Gjennestad gartneri,  

basargaver fra Galleri Normisjon Sørumsand, og  

andre gaver som kommer inn er veldig velkomment. 

Dette hjelper oss godt på vei til å arrangere dette, 

og vi tar i mot gevinster og andre bidrag med stor 

takknemlighet. 

Velkommen til Bedehuset Christmas Edition 23.  

november kl. 19.00 i Storsalen menighet.

DANIEL S. JOHANNESEN OG

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
dwhs@normisjon.no

Foto: Kristina Thorängen
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FOR REGION ØST
ØKONOMIRAPPORT

ØKONOMI

For et lag vi er av givere i denne regionen!

Vi er nødt å starte en slik artikkel med å si 

takk til alle dere som gir av deres penger til  

regionen. Takk til alle dere som er med og 

bærer arbeidet! 

Fermate har fått tre nye sjelesørgere og 

har stor etterspørsel. Dette gjør at vi ser 

økte inntekter, men også at utgiftene øker 

noe. Fermate opererer på den måten at  

konfidentene ikke dekker alle utgifter, og 

trenger derfor faste givere for å gå i balanse. 

Leirstedene ligger noe bak på inntektsiden. 

Dette gjelder i hovedsak lite utleie eller noe 

mindre utleie på alle våre leirsteder.

Oktober er for oss blitt en måned med litt ekstra fokus på 
økonomien. Derfor vil vi her vise dere noen nøkkeltall for 
hvordan vi ligger an når tallene for august er landet og hva vi 
har å jobbe videre med når vi står i oppstarten for  
planleggingen av 2020.

Vi har jobbet målrettet for å øke inntektene de 

siste tre årene, og budsjettert optimistisk med 

en økning her. Så langt har vi dessverre ikke 

nådd målene våre. Vi styrer i tråd med budsjett, 

og ligger bedre an enn forventet på utgiftsiden.  

Det er totalt for hele året budsjettert med et 

underskudd på kr - 1.643.210,-. Vi skulle innen 

2019 var omme være i mål med innsamlings- 

strategien vår og økningen av gaveinntektene.  

Her ligger vi regnskapsmessig langt bak, 

og dette må vi se på i kommende års  

budsjettering. 

 
ANNE-LIN HYNNEKLEIV 
KRISTINA THORÄNGEN

kmnt@normisjon.no

Også  når det kommer 

til fastgivere har det 

vært en liten økning. 

Totalt har vi 127 giver-

avtaler, noe som er en 

øking på 5 avtaler i 

løpet av året. 

I diagrammet er 

halvparten av  

resultatet fra registrerte 

fastgivere 
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Kor fra region Øst, Oppland, Vestfold- 

Buskerud og Østfold var invitert til inspirasjon  

og fellesskap i sann Soul Children-ånd.  

Opprinnelig var Soul Camp en mindre  

samling for alle Soul Children-korene i region 

Øst (Soul Children Gathering), men prosjekt- 

leder Daniel Johannessen søkte og fikk  

innvilget prosjektstøtte fra Herreløs arv- 

fondet i LNU, og kunne dermed utvikle 

konseptet videre til et større arrangement. 

Programmet besto blant annet av seminarer 

og samlinger med lovsang og andakt. Blant 

de mange bidragsyterne var Jesus Loves 

Electro, Ruben Gazki, Ragnhild Hiis Ånestad 

og Martin Lilleberg. I fritiden sto Oslo Soul 

Teens på som miljøteam og arrangerte leker 

og var sammen med barna. Misjonsteamet 

bidro med en luksuriøs kiosk med både 

slush og popcornmaskin. De minste kunne 

kose seg på Soul Kids-rommet, hvor det var 

rigget til med hoppeslott og diverse hobby- 

aktiviteter. 

Soul Camp ble rundet av med en fullstappet  

konsert på lørdagskvelden. Og det slår 

meg at det er umulig å ikke bli dratt med 

av livsgleden som de unge utstråler når 

de synger. Det er sterkt å se hvordan de  

oppmuntrer og heier hverandre fram 

underveis i opptreden. Særlig etter  

de samtalene som utviklet seg i løpet  

av campen, da jeg spurte enkelte: Hva betyr  

koret for deg? Svarene varierte fra gøy til 

Stemningen var på topp da Soul Camp gikk av stabelen 11. - 13. 
oktober. Ca. 350 deltagere fylte lokalene til Storsalen og NLA 
med liv og røre.

SOUL CAMP

Festivalsjef Daniel S. Johannessen hadde 
planlagt og gjennomførte en flott helg 
sammen med dyktige medarbeidere. 
Foto: Scott R. Sanden

sterke vitnesbyrd om hvordan korfellesskapet har vært 

en avgjørende støtte når livet ble vanskelig. Det er dette  

fellesskapet barna feirer når de står på scenen og opptrer: 

Vi er aldri alene, vi er søster og bror, familie i Jesus. Der 

kjærligheten er, er det også alltid håp. Når den ene er svak, 

er det en annen som er sterk og kan trøste. Sangene de 

synger setter også ord på livet, og flere av barna nevner at 

det de liker så godt med sine yndlingssanger er at de gir 

en følelse av trygghet, og at de lærer dem mer om Gud. 

Korarbeidet gjør en forskjell i den store sammenhengen.

Tusen takk til alle bidragsytere som stod på med en  

formidabel innsats og bidro gjennom helgen!

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Hele Mass Choir under konserten lørdag kveld. Foto: Scott R. Sanden

ACTALIVET

Hørt lørdag kveld 
ved avreise: «Jeg 
skal hvert fall 
være med neste 
gang!»
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I samarbeid med Storsalen menighet 

har regionen i 4 år invitert foreninger 

og menigheter på Østlandet til å sende 

sine team av ledere og styremedlemmer 

til et døgn med læring, erfaringsdeling,  

undervisning og endringsprosesser på 

Agenda1. 

50-60 personer har deltatt hver gang. Nå 

har vi gjort viktige erfaringer og tiden er 

inne for å presentere et helt nytt program: 

Læringsfellesskapet Mana.  Vi har sammen 

med Storsalen forberedt et program der vi 

ønsker å være tett på dere som er ledere 

i lokale fellesskap i regionen. “Mana” fordi 

dette hebraiske ordet betyr å forberede 

seg på det Gud forbereder for oss.

Vi inviterer til et døgn hvert semester fra 

og med vinteren 2020 til å forberede oss 

på det Gud vil gjøre i og gjennom våre 

liv i tiden som kommer. Følg med for mer  

informasjon.  

Læringsfellesskapet 
Mana

AKTUELT

NYE MULIGHETER 

Dalen ligger idyllisk til i Lillomarka, en skogs-

hytte i Nittedal kommune. Leirstedet har lange 

tradisjoner, og kan virkelig karakteriseres som 

«stedet med sjarm». Leirstedet har også i 2018 

gått gjennom en omfattende oppgradering 

innvendig, som har løftet stedet betraktelig. 

Dalen er et sted vi i regionen er veldig glad i og 

som vi på ulike måter har forsøkt å opprettholde  

leirdriften på. Til tross for dette klarer vi ikke å 

fylle stedet med aktivitet. Dalen har i flere år 

gått med underskudd og regionstyret ønsker 

nå å se på nye muligheter for stedet. Region- 

styret vedtok dermed på regionstyret 11.09 

denne høsten følgende: «Regionstyret ser 

ikke at det underbygger vårt formål på en god 

måte å drifte Dalen videre. Leirstedet vurderes 

dermed utleid eller solgt.»

Om du er i kontakt med en forening eller 

menighet med et ekstra hjerte for Dalen, eller 

har tips til noen dette kunne vært aktuelt for, ta 

gjerne kontakt. Vi er ute etter å finne muligheter 

og ønsker gjerne tips i denne sammenheng. 

Ta gjerne kontakt på: annelin.hynnekleiv@ 

normisjon.no.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
annelin.hynnekleiv@normisjon.no
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Foto: Kristina Thorängen

 SOUL CAMP

FOR DALEN?

Foto: Arkiv

Foto: Scott R. Sanden
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STYRELEDERS TANKER OM Å GI. 

I min menighet, Storsalen, kommer den rundt igjen 

med  ett nytt semester: fastegiveraksjonen. Litt uti 

hvert semester må vi igjen snakke om at menigheten  

trenger fastgivere for at det skal gå rundt. De første 

årene jeg gikk i Storsalen syntes jeg at dette var et  

vanskelig og ubehagelig tema. Hvis jeg vil stille meg 

i et best mulig lys så var problemet at jeg var redd for 

at for mye fokus på å gi penger til menigheten kunne 

stå i veien for at folk skulle forstå at nåden er gratis og 

at det er rom for alle uavhengig av om de gir penger. 

Men skal jeg være helt ærlig handlet det vel også om 

at penger alltid har brent litt i lomma hos meg. Så 

fort lønna eller studielånet tikker inn på kontoen så 

begynner jeg å tenke på hva jeg kan bruke pengene 

på. Trenger jeg kanskje en ferie tur snart? Eller «jeg er så 

lei av alle klærne mine, kanskje jeg skulle unna meg en  

shoppingrunde?» Som student er det også lett å 

gjemme seg bak «studentøkonomien» og si at jeg 

ikke har råd til å gi penger til andre. Men jeg har jo 

stadig råd til en latte her og en kino tur der.  Og det 

er ikke noe galt i seg selv. Men etter et par ganger 

med fastgiveraksjon måtte jeg ærlig innrømme at jeg 

kunne jo kanskje drikke en mindre latte i måneden.  

En av de ansatte i menigheten snakket om at det 

er lurt å begynne tidlig og begynne i det små og så 

heller øke etter hvert. Og den utfordringen tok jeg. 

Og jeg tror det valget har vært til mer velsignelse for 

meg en for Storsalen. For gjennom å ta del i det felles  

ansvaret så har tilhørigheten til menigheten min økt. 

Mitt lille bidrag er et av mange små bidrag som er med 

og drar lasset sammen. Samtidig som tilhørigheten 

til Storsalen har økt har jeg fått øynene mer og mer 

opp for at frelsen ikke bare er en individuell ting. Vi 

er både skapt og frelst til felleskap. Og i et felleskap 

får vi både lov til å bli båret når det trengs og så er vi 

også med og bærer selv. Også økonomisk. Nå kjenner 

jeg ikke like mye på ubehagelighet. Nå kjenner jeg på 

takknemlighet. Takknemmelighet for at det er behov 

for meg og at mine få kroner kan få bety noe for flere 

enn meg selv. 

INGVILD KLUNGLAND LUND
Actastyreleder

MINDRE I MÅNEDEN
en latte

Og i et fellesskap får vi både lov til å bli båret når 
det trengs og så er vi med og bærer selv. Også 
økonomisk.  

Foto: Rizky Subagia
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MISJONSLIVET

Foto: Privat

MISJONSTEAM
HER ER VÅRT NYE

Vi vet fra tidligere at dette året med undervisning og 

å reise og bidra på et av våre prosjekter, kan få stor 

betydning for ungdommenes misjonsengasjement 

og tro. Tre ungdommer har begynt på Gå Ut Senteret 

i etterkant av turen. Flere kan fortelle at turen har  

betydd mye for troen videre, og at de har lært mye om 

både misjon og om å møte andre kulturer.

Ungdommene betaler en egenandel for turen og 

resten skal inn på dugnad. Dette er det største  

misjonsteamet vi har hatt til nå, noe som er fantastisk, 

men som også vil si at det er mye høyere utgifter. Vi 

har en stor sum på kr 116.000,- som skal inn, og selv 

med en gjeng som er veldig motivert for dugnad, så 

er det mye. 

Giroen som ligger ved regionbladet går denne 

gangen til misjonsfokus for barn og unge i Acta Øst, 

og de første kr 10.000,- av det som blir gitt vil gå til 

misjonsteamet. Dersom du har mulighet til å gi en 

gave vil dette verdsettes høyt!

MARGRETHE K. OVERSKOTT (31)
Teamleder

mko@normisjon.no

Hele teamet på første samling (uten Ingvild, teamleder). Foto: Johannes Borge Døhl

AMALIE HAUGEN (16)
Skedsmokorset

ANJA ENOKSEN HAGEN (16)
Skedsmokorset

Foto: Privat

Foto: Privat

LINA LUNDSTRØM BAADE (20)
Skedsmokorset

CECILIE EDSBERG (15)
Oslo

Foto: Privat

Foto: Privat

JOHANNES BORGE DØHL (19)
Skedsmokorset

AURORA LOHNE (16)
Leirsund

Foto: Privat

Foto: Privat

LINNEA APELAND (18)
Sørumsand

MARIE NORBAKKEN (18)
Sørumsand

Foto: Privat

Foto: Privat

MARTINE ANGELL EID (17)
Skedsmokorset

INGVILD ANTHONISEN (27)
Teamleder

Foto: Privat

Foto: Privat

ANNE-LIN HYNNEKLEIV (38)
Teamleder

DANIEL K. OVERSKOTT (29)
Teamleder

Foto: Privat

Vårt nye misjonsteam har hatt første samling. Disse ni 
ungdommene skal til Kathmandu i Nepal og bidra på et dagsenteret 
for barn med spesielle behov i påsken. 

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

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

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

MARTE REBECCA DÆHLEN
ACTAKONSULENT (VIKAR)

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

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

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946

MARTE KOLSTAD
LEIRARBEIDER

marte.kolstad@hotmail.com
469 45 937

I februar blir det leder- og medarbeiderkonferanse for alle  
ansatte og alle som er, eller som ønsker å være, frivillige  
ledere i Acta og Normisjon. Så, er du for eksempel: 
lokallagsleder, foreningsleder, medarbeider på et bedehus, 
lovsangsleder, korleder, gjenbruksmedarbeider eller leder i 
en barneklubb, eller ønsker å være det, kom å bli med! 
Sjekk ut: www.lederkonferansen2020.no.
Velkommen!



www.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: 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

Foto: Timothy Eberly


