
 
  Årsrapport for Acta region Øst 2019 

 
 
 
1. ACTASTYRET 
 
Actastyret har i 2019 hatt disse medlemmene:  
 
Styreleder: Ingvild Klungland Lund 
Nestleder: Juliane Holmedahl 
Styremedlem: Torgeir Haakenstad 
Styremedlem: Linnea Apeland 
Styremedlem: Linn Heidi Buserud Berntsen  
1. varamedlem: Marie Norbakken 
2. varamedlem: Mikkel Dag Eikeri 
3. varamedlem: Anders Kristian Grimstad 
 
Actastyrets representant i regionstyret: Ingvild Klungland Lund 
Regionstyrets representant i Actastyret: Terje Grønås  
Actaleder: Therese Andreassen 

 
Actastyret har hatt 7 styremøter i 2019. Styret har behandlet 49 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, 70%  
• May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent Hedmark, 100% (permisjon fom. 30.05.2019-

04.03.2020) 
• Marte Rebecca Dælen, vikar for May Solveig, 20% fom. 01.03.2019-31.05.2019, 60% 

fom.01.06.2019-29.02.2020, 40% fom. 01.03.2020-31.03.2020 
• Margrethe K. Overskott, Actakonsulent, 80% fom. 01.01.2019-31.05.2019, 100% fom. 01.06.2019 
• Daniel S. Johannessen, Actakonsulent, 70%  
• Petter Piita Isaksen, leirarbeider Fossheim leirsted, 20% 
• Marte Kolstad, leirarbeider Fossheim leirsted 20% fom. 01.06.2019 
• Kristina Thorängen, administrasjon, 20%  

 
 
Stillinger som er finansiert lokalt 

• Sigrid Flesjå Olsen, ungdomsarbeider på Emmaus, Skedsmokorset, 40%. gikk ned til 30% fom. 
01.07.2019  

• 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. Avsluttet stillingen 

31.12.2019 
• Hanna Leinebø Ekre, 5% dirigent/leder, Groruddalen Soul Children 01.01.2019-31.05.2019 



Prosjektbaserte og honorerte engasjement 
Vi har også hatt flere personer engasjert som honorerte leirsjefer i 2019: 

• Morten Ruud 
Padleleir  
Adventsleir på Haraset (vikar grunnet sykdom hos ansatt) 

• Simen E. Juul-Hansen 
Påske 13+ på Fossheim 

• Anders Undrum 
Fotballeir på Fossheim 

 
Vi ser at det har vært viktig å ha en vikar inne i Hedmark under May Solveigs permisjon. Dette gir leirarbeidet, 
leder- og lokallagsarbeidet bedre kontinuitet også når ordinær stab er i permisjon.  
 
Vi ser at det har vært flere fordeler med å engasjere/lære opp nye leirsjefer på Fossheim: Det gir oss flere 
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. Som en konsekvens 
av dette ble Marte Kolstad fast ansatt i 20% leirstilling i juni.  
 
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 representert både på Skjærgårds M&M og Sommer i Sør. 

 
 

3. FORENINGER/LOKALLAG 
 
Ved utgangen av året var det 91 registrerte lokallag i Acta region Øst. I 2019 fikk vi fire nye lokallag for 
aldersgruppen 18+, noe vi synes er gledelig å registrere! Dessuten ble konfirmantfestivalen NATTA i 
Kongsvinger registrert som lokallag med sine 252 medlemmer. Les mer om festivalen under punkt 6. 
Trosopplæringssamarbeid – NATTA. I 2019 hadde vi over 3200 medlemmer i våre lokallag i region Øst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Barneforeninger og -kor 33 37 45 40 41 43 42 

Tweensgrupper og -kor 27 25 27 29 29 28 31 
Ungdomsforeninger og -kor 22 22 27 26 26 27 29 
Familieforeninger og -kor 4 4 5 4 4 4 5 
Dansegrupper 3 2 1 1 1 3 2 
Leirklubber 2 2 2 2 2 2 2 
Sum lokallag 91 92 107 102 103 107 111 



Soul Children    
Soul Children-bevegelsen vokser fremdeles i rekordfart. I 2019 var det 200 kor i Norge, og 100 internasjonalt. I 
region Øst har vi 7 Soul Kids-kor, 2 Soul Teens-kor og 14 Soul Children-kor. Daniel S. Johannessen var Soul 
Children-kontakt i regionen. I 2019 arrangerte vi Soul Camp i region Øst, med 339 deltagere.  
 
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.  
 
 
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.  
 
Actaansatte 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 fått en god kjerne av ungdommer som er 
blitt et miljø seg imellom, og kommer igjen og igjen. 
 
I 2019 har Acta region Øst gjennomført 18 leirer. 508 deltagere har fått unike leiropplevelser. Dette hadde ikke 
vært mulig uten vår fantastiske ledergjeng, med trofaste støttespillere som møter opp på leir etter leir. Videre 
hadde vi 353 deltagere på vårt arrangement Soul Camp, som vi har valgt å holde utenfor leirstatistikken, siden 
dette vil føre til misvisende tall.  
 
Statistikken viser en nedgang i det totale antallet deltagere på leir i 2019. I 2018 hadde vi 109 flere deltagere 
enn i 2019. En av årsakene til dette er at vi hadde en leir mindre i 2019 enn i 2018. Gjennomsnittsberegningen 
på antall deltagere per leir viser imidlertid at færre leirer ikke er den eneste forklaringen til at deltagerantallet 
på leir har gått ned: I 2019 har det i gjennomsnitt vært åtte deltagere færre på hver leir på Fossheim, mens det 
på Haraset er relativt stabilt, med en deltager mindre per leir.  
 
Vi jobber stadig med å evaluere og vurdere årsakene til de leirene som har få deltagere/blir avlyst. Vi jobber 
også med å bli bedre på å markedsføre vårt tilbud, og har i 2019 brukt blant annet Instagram og 
Facebookannonsering for å nå ut til utvalgte målgrupper (tenåringer og besteforeldre). Vi drøfter også 
kontinuerlig hvilke konsept som treffer, og om det er enkelte leirer vi bør avvikle, til fordel for nye konsept. Vår 
vurdering er at vi lykkes best med de leirene hvor vi har tydelige konsepter/temaer (type kreativleir, 
juleverkstedleir etc). Videre ser vi at det er viktig med en tydelig avgrenset målgruppe, og at for eksempel 
sommer- og familieleir med mulighet for å sende enten bare barnet eller komme som familie ikke har lyktes. Vi 
ser også at vi fortsatt må jobbe med å nå ut til tenåringer, selv om vi ser at de grepene vi gjorde 2019 har gitt 
små resultater: Antallet deltagere på tenleir økte med 20% i 2019.  
 
I 2018 og 2019 gjorde vi noen grep som et forsøk på å øke deltagerantallet på tenleir. Et av disse grepene 
bestod 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 skulle melde seg på til Actas leirer i neste runde. Dette ga ikke noen resultater på nyttårsleiren i 
2018/2019, som vi dessverre måtte avlyse grunnet svært få påmeldte deltagere. For å øke sannsynligheten for 
flere deltagere fra Den norske kirke på den siste samarbeidsleiren engasjerte vi Simen E. Juul-Hansen som 
leirsjef, siden han er godt kjent med konfirmantene og de ansatte i Rælingen kirke. Likevel så vi at det kun var 
en deltager fra Rælingen påmeldt til påsketenleiren på Fossheim i 2019. Vi ser at det i teorien er potensiale i å 
samarbeide med Den norske kirke, men at det i praksis ikke alltid like lett rekrutterer flere til leir på kort sikt. Vi 



jobber stadig med å engasjere lokallagsledere i å informere om våre tenleirer og oppmuntre sine medlemmer 
til å melde seg på.  
 
Heads Opp 
Høsten 2019 planla vi en leir i samarbeid med region Oppland: Heads Opp. Denne ble avlyst grunnet for få 
påmeldte deltakere. Leiren skulle være fra 3.-7. klasse og planlagt å være på Skogstad på Eina i år og på 
Haraset, Valset neste år. Når vi forhørte oss om årsaken til mangelfull påmelding fikk vi tilbakemeldinger fra 
foreldre med barn i målgruppa om at det er langt å sende så unge barn på leir på Skogstad. Foreldre fra 
Kongsvinger synes det blir langt med 3 timer hver vei om det skulle skje noe, eller om barna vil hjem. Flere har 
også nevnt at det er vanskeligere å sende barn på leir på et nytt leirsted. I tillegg har noen nevnt at det blir for 
knapp tid på fredag til kjøring til leir med f.eks. 3 timer (som fra Kongsvinger). Utover dette er responsen positiv 
med tanke på å ha leir på tvers av regionene. Men signalene fra Hedmark er at det hadde vært bedre om leiren 
hadde vært på Haraset første gang og at den kanskje passer bedre som en tenåringsleir. Det er noe vi må ta 
med i vurderingen for neste år. 
 
Besteforeldreleir 
Også i 2019 gjennomførte vi suksessen med besteforeldreleir (kalt barnebarnleir i 2018) med 30 påmeldte. 
Margrethe K. Overskott var leirsjef, og vi hadde med Marianne Fjeld som hadde input til besteforeldre. Det ble 
en super leir med ute- og innelek, tur til alpakkagård, slimlaging og felles bibelsamlinger og kveldssamlinger. Vi 
har fått mange gode tilbakemeldinger på denne leiren fra de som var der, og gjennomfører denne også i 2020. 
 
Leirdag for 7-åringer 
Vi har to ganger i år forsøkt å arrangere leirdag for sjuåringer hvor de kan få en liten intro til hva leir er på noen 
timer. Denne dagen har vært i samarbeid med trosopplæringen i Aurskog-Høland. Vi hadde en i mai som ble 
avlyst på grunn av for få deltakere og en i desember som ble gjennomført, men med få oppmøtte. Selv om det 
har vært få tror vi at konseptet kan være bra for noen og vi ønsker å forsøke en gang til på en sånn dag i juni 
2020. 
 
Leirstatistikk 
 
Leirstatistikk:                
Leirbeskrivelse  Dato i 2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

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

Nyttårsleir (H)                  12 14 

Leirdag sommer (F) 26.mai       Avl.           

Juleleirdag (F) 03.des       5           
Juleverksted 5.-7. kl 23.11-25.11 43       46 50 53 50 45 

Adventsleir 3-7.kl 23.11-25.11   24     27 51 31 40 51 

Amigos: Juleverksted  16.11-18.11 62       64 63 49 61 56 

Familieleir              15 42 Avl.   

LOVED ledertr.leir         7   18 16 23 37 

Soul Children Gathering         339   107 56 Avl. 152 
Actionleir 14.09-16.09 24       43 39 33 29 35 

Tenleir (H) 07.09-09.09   14     12 17 18 12 18 

Tenleir (F) 24.08-26.08 17       18 32 34 38 35 

Besteforeldreleir 13.08-15.08 30       23         

Fotballeir (F) 25.06-28.06 40       44 54 30 24 52 

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

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

Amigos: Sommerleir 15.06-17.06 26       28 28 45 Avl. 46 



Padleleir 08.06-10.06         8 2 Avl. 14 8 
ActaGathering/ 
Årsmøte 13.04-14.04 17       23 37 

Avl. 15 22 

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

Påskeleir 13+ (F) 28.03-01.04 23       17 39 28 35 27 

Påskeleir 5.-7. Kl 26.03-28.03 27       56 38 34 46 32 

Amigos: Påskeleir 23.03-25.03 54       52 53 44 48 27 

Påskeleir (H) 23.03-25-03   13     7 17 11 9 16 

5. klasseleir 1 (F) 02.03-04.03 28       58 19 Avl. 35 56 

5. klasseleir 2 (F)             31 30 44 32 

Snøleir 09.02-11.02   26     34 40 21 25 24 

Kreativ leir 02.02-04.02 40       45 31 20 46 40 

Lederhelg Dalen                 5   

Hyttetur 20+ Dalen       Avl.   12 10 Avl     

Lederdag Haraset 14.okt           Avl. 14     

Heads Opp (Skogstad) 27.09-29.09       Avl.           

Sum   431 77 0 353 617 832 679 693 934 
 
Avlyste leirer 
 

- 5.klasseleir på Haraset 
- Leirdag på Fossheim 
- Sommer- og familieleir på Haraset 
- Hyttetur på Dalen 
- Heads Opp på Skogstad 
- Padleleir 

 
 

Endringene i antall leirdeltakere siste år har vært som følger: 
Leirsted 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Endringer totalt 2018-2019:  
Fossheim 431 494 569 497 519 576 522 Sunket med 63 
Haraset 77 80 146 126 140 176 131 Sunket med 3 
Dalen 0 12 10 0 5 8 14 Sunket med 12 
Andre 353 31 107 56 29 174 47 Økt med 3081 

 
 
 

Antall deltagere gjennomsnittlig per leir: 
 2019 2018 2017 
Fossheim 33 41 36 
Haraset 19 20 16 
Dalen ----------

--- 
12 10 

 
 
 
 

 
1 Dette tallet er stort pga Soul Camp som vi ikke arrangerer hvert år 



5. LEDERKURS/LEDERTRENING/MEDVANDRING 
 
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 2019 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. Siste halvdel ble 
gjennomført våren 2019. I løpet av høsten hadde vi to lederkurssamlinger. I tillegg har ungdommene 
gjennomført hver sin praksis og hatt medvandringssamtaler. Kurset ble avrundet med deltagelse på Alpha 
Leader Conference i London i mai. Loved ledertreningskurs ble finansiert med prosjektstøtte på totalt kr 
183.212,- fra LNU (Herreløs arv).  
 
Amigosteam 2019                              
Amigosteamet som ble startet i slutten av 2018 hadde sin siste leir på Amigos: sommerleir i 2019. De har vært 
fire jenter i alderen 13-15 år som har hatt ansvar for kveldssamlinger og bønnevandringsposter på tre leirer og 
de har blitt fulgt opp av Margrethe og en av våre ungdomsledere som har vært på Amigosteam tidligere. De har 
hatt samlinger før, etter og mellom leirene hvor de har planlagt det de skal gjøre, og snakket om liv og 
tro. Ungdomslederen har vært med på alle leirene og fulgt opp teamet der mens Margrethe har vært leirsjef.. 
De fire jentene og ungdomslederen har gjort en super innsats og det har vært spennende å få følge de dette 
året. 
 
Team leirsjef  
Prosjekt Team Leirsjef startet høsten 2019, og fullføres i april 2020. Gjennom Team Leirsjef får vi lært opp 4 
ungdommer til å bli leirsjefer. De vil få innsikt i leirsjefrollen både gjennom teori og praksis. Daniel Johannesen 
er prosjektleder for Team leirsjef. Acta region Øst søkte og fikk innvilget prosjektstøtte fra LNU (kr 161.381,-) til 
å gjennomføre Team leirsjef. 
 
Ledertrening i Hedmark  
Trosopplæringen i Kongsvinger hadde et LOVED lederkurs i regi av Vinger menighet v/Morten Ruud. De fikk 
ledertrening i praksis ved at de var med som ledere på adventsleiren. Dette er en verdifull ressurs for Acta og 
det er med på å utruste nye, gode ledere. 
 
Misjonsteam 
Vi har i 2019 året startet opp med et nytt misjonsteam for ungdom, for tredje gang. Et team på ni ungdommer 
fra 16-20 år og fire ledere, inkludert Margrethe og Anne-Lin fra stab er klare for tur til Nepal i påsken 2020. Der 
er hovedaktiviteten at vi skal bidra på et av Normisjons prosjekter; ABBS, et dagsenter for barn med spesielle 
behov. Vi har hatt en overnattingssamling med teamet i 2019, pluss dugnad på Soul Camp og litt annet 
dugnadsarbeid. Dette er en fin og engasjert gjeng og vi gleder oss til flere samlinger og tur med de. 
 
Medvandring    
Vi ønsker at flere av våre ledere skal få gleden av å ha en medvandrer. Som en del av Loved ledertreningskurs 
skaffet vi medvandrere til kursdeltagerne, og la til rette for medvandringssamtaler. I tillegg fungerte 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. TROSOPPLÆRINGSSAMARBEID 
 
Samarbeid med menighetene i Kongsvinger om NATTA 
Vi var også i 2019 tilstede på NATTA. NATTA er konfirmantfestivalen i Kongsvinger. Den samler rundt 400 
konfirmanter fra Solør, Vinger og Odal prosti. Over 60 frivillige ledere var også tilstede i Kongsvingerhallen for 
en kveld/natt med fotball og volleyballturneringer, konsert, undervisning og gudstjeneste. 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.  

  
Samarbeid med menighetene i Aurskog-Høland og Kongsvinger om leir 
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.  
 
 
7. ARRANGEMENT I 2019 
 
Sankthansaften 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.  
 
Harasetdagen 
Harasetdagen ble avholdt søndag 15. september. Fredag og lørdag samme helg var det satt opp dugnad i regi 
av Team Haraset. Det ble vasket, snekret, ordnet og gjort i stand. Matsalen fikk nye, freshe gardiner og det var 
god dugnadsånd og stemning hele helga. Rundt 20 personer var involvert. Vi er godt fornøyd med arbeidet som 
ble gjort den dagen og tenker at det er en god måte å knytte seg til stedet, samt gjøre noe praktisk som trengs.  
 
Harasetdagen ble avholdt på søndagen. Det var 15 personer som kom, og møtet var rettet mot den litt eldre 
garde, med andakt av Håvard Monsen, salmesang, bønn for sted og arbeid. Vi spiste en god lunsj sammen og 
det var litt koselig mimring rundt bordet. En fin og verdifull stund. 
 
Gjerdrumfestivalen 
21. - 24. mars arrangerte Gjerdrum Normisjon festival på bedehuset i samarbeid med staben fra 
regionkontoret. Temaet var «Koblet på», og programmet hadde et variert innehold med noe for alle 
generasjoner. Her ble det servert mat for både kropp og sjel i en varm og raus kontekst, og lek, lovsang, bønn 
og bibelfokus var med på å prege disse dagene. Slike lokale initiativ ser vi styrker fellesskapet i region Øst, og er 
noe vi støtter og gjerne ser mer av.  
 
Årsmøte og Gathering 
I 2019 arrangerte Acta og Normisjon region Øst sitt årsmøte sammen den 27. april på Låven i Høland. Det var 
mange som ga tilbakemelding på at det var en god opplevelse at generasjonene kom sammen denne dagen. 
Etter et felles åpningsmøte, hvor Oslo Soul Children skapte feststemning, gikk Acta og Normisjon til hver sine 
forhandlinger, for så å møtes igjen til en bolk med erfaringsdeling. Årsmøtet ble avrundet med et kort 
avslutningsmøte med nattverd. Også i 2019 arrangerte Acta en samling for ungdommene i forkant av årsmøtet, 
med overnatting, escape room, brettspill og digg mat. Acta Gathering samlet 17 ungdommer på Fossheim 
leirsted.  



 
Bedehuset 
23. november 2019 arrangerte vi for tredje gang «Bedehuset Christmas Edition», et samarbeidsprosjekt 
mellom Acta region Øst, Kompis, Storsalen Menighet og Skjærgårds Live. Denne kvelden samlet vi inn rundt kr 
80.000,- gjennom kiosk og basar, noe som er over dobbelt så mye som i 2018. Vi fikk 21 nye eller økende 
«kompiser» (fastgivere til Kompis), og hadde litt over 400 besøkende gjester. Kvelden besto av mye fjas og 
underholdning, allsang, konkurranser og konsert med Madelen’s Request. Bedehuset oppleves som en 
kjempesuksess som vi er stolt av å være med på å arrangere!  
 
Soul Camp 
11. - 12. oktober ble Soul Camp arrangert i regi av Acta region Øst. Cirka 350 kormedlemmer fra region Øst, 
Østfold, Oppland og VeBu fylte lokalene til Storsalen og NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Programmet besto 
blant annet av samlinger med lovsang og andakt, og diverse seminarer, deriblant korseminar, danseseminar, 
klima- og miljøseminar, lekeseminar og trylleseminar med Ruben Gazki. Høydepunktet var lørdagens konsert, 
da vi fylte Storsalen med glade korbarn og publikum. Der var det både Mass Choir og opptredener av de 
forskjellige korene, samt Jesus Loves Electro. Prosjektet var hovedsakelig finansiert av LNU prosjektstøtte (kr 
247.582,-). 
 
 
8. NYSATSNINGER I 2019 
 
I 2019 var noen av Acta region Øst sine nysatsninger Team leirsjef, Soul Camp og Heads Opp. Nærmere detaljer 
for hvert tiltak er beskrevet tidligere i årsrapporten.  
 
 
 
 
 
 
Hilsen Actastyret for region Øst:  
Ingvild Klungland Lund, Juliane Holmedahl, Torgeir Haakenstad, Linnea Apeland, Linn Heidi Buserud Berntsen, 
Marie Norbakken, Mikkel Dag Eikeri, Anders Kristian Grimstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


