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Til alle foreninger og direktemedlemmer 
 i Normisjon region Øst  
   Oslo, 12. februar 2020 
 

Innkalling til regionårsmøtet i 2020 
I Storsalen menighet i Oslo, lørdag 21. mars kl. 0930 - 1700 

 
Kjære medarbeidere! 
 
Du er herved innkalt til regionårsmøtet lørdag 21. mars i Storsalen menighet i Oslo.   
Adresse: Staffeldtsgate 4, 0166 Oslo (inngang i Sven Bruns gate). 
 
Landsstyrets utsending dette året er Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Vi føler oss 
privilegert over at generalsekretæren er med oss i år og gleder oss til å høre henne tale på 
åpningsmøtet og dele fra felleskontorets arbeid. Hun 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 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. 
 

• Foreningsmedlemmer må levere inn fullmaktsskjema for foreningen de representerer 
i påmeldingen.  

 
• Påmeldingsslipp og fullmaktsskjema finner du vedlagt i bladet. 

 
• Pris kr. 300 som inkluderer lunsj (betales med kort eller VIPPS på stedet). 

 
• Påmeldingsfrist 15. mars 

 
• 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 



Årsrapport 2019
for

Normisjon region Øst 



Elsket og sendt
Kjære medarbeider. Du er elsket av Herren Jesus Kristus. Du er verdifull i hans 
øyne. Du er hans medarbeider, sendt til dine medmennesker. Der du bor, der 
du jobber, i Normisjon, både lokalt, i regonen, nasjonalt og til jordens ender.

Normisjon region Østs visjon er ”Jesus Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag”. Dette bygger på våre verdier som er ”Elsket og sendt”. Dette 
er i tråd med vår 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.

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 2019, og takk til alle som fortsetter år etter år 
med julemessene. 

Regionstyret vil også rette en stor takk til alle ansatte i region Øst. Tusen takk 
for stor og viktig tjeneste! 

Regionen skal bistå foreningene med inspirasjon til lokal aktivitet. Ikke minst 
skal vi gjennom våre leirsteder og ansatte bidra til å nå ut med evangeliget 
hos barn og unge. 

Regionen har et styre som skal prioritere våre ressurser for at vi jobber 
målrettet. ”Følg meg,” sa Jesus. Å jobbe målrettet blir da å passe på at det vi 
gjør bringer mennesker inn i flokken som følger Jesus. Like viktig er det også
å hjelpe mennesker til å fortsette i flokken.

Denne årsrapporten skal gi deg en forståelse for hva som er gjort og hvilke 
utfordringer vi i fellesskap har. Vi håper at du gjennom rapporten finner grunn 
både til takknemlighet og mot til videre innsats.
 



GLEDER OG UTFORDRINGER
Gled dere - leirstedene våre opplever en tildels god og stabil drift og i Actaarbeidet er det en 
stabilt god utvikling. Dessverre går antallet lokale foreninger fortsatt ned. På den annen side 
har vi i 2019 jobbet for å se muligheter for å skape nye fellesskap i ulike former og 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. 

 Actaarbeidet
Selv om Acta lager egen årsmelding vil vi presentere noen punkter her.

 Leir 
 •   I 2019 gjennomførte vi 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.
 •   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 kostpris per  
 døgn. Leir er for oss en viktig evangeliseringsplattform og vel verd investeringen. 
 •   Vi har noe svakere deltakertall på leir. En av årsakene til dette er at vi har 
 arrangert noen færre leirer. Vi ser at det først og fremst er på Fossheim det har vært   
 færre deltagere på leir, mens det på Haraset er nokså stabilt. 
 •   Vi lyktes med å rekruttere vikar til stillingen i Hedmark. Dette har vist seg å være   
 heldig, siden det ikke har vært noen særlig nedgang i antall deltagere på leir på 
 Haraset.
 •   Tenåringene er en gruppe vi ser nedgang hos i hele regionen og som det jobbes   
 målrettet for å rekruttere inn mot.
 
 Lokallag
 •   Vi har 91 lokallag med trofaste ledere, som stiller opp for å se og inkludere våre   
 barn og unge, og forteller dem om Jesus.
 •   I 2019 fikk vi fire nye lokallag for aldersgruppen 18+, noe vi synes er gledelig å   
 registrere.
  
 Nye prosjekter
 •   Vi mottok i 2019 prosjektmidler til tre prosjekter:
  o   Loved ledertreningskurs: I september 2018 startet vi et ledertreningskurs   
  for 7 ungdommer fra region Øst. Halve ble gjennomført i 2018, og siste halvdel   
  ble gjennomført våren 2019.
  o   Team Leirsjef: Prosjekt Team Leirsjef startet høsten 2019, og fullføres april   
  2020. Gjennom Team Leirsjef får vi lært opp tre ungdommer til å bli leirsjefer. De  
  vil få innsikt i leirsjefrollen både gjennom teori og praksis. 
  o   Soul Camp: I oktober ble Soul Camp arrangert. Cirka 350 kormedlemmer   
  fra region Øst, Østfold, Oppland og Vestfold-Buskerud fylte lokalene 
  til Storsalen og NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Programmet 
  besto blant annet av samlinger med lovsang og andakt, og 
  diverse seminarer. 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,-).
 
I 2019 har vi valgt å opprettholde stillinger for å satse på barn og unge. Dette fører til et bety-
delig underskudd i avdelingen der vi på sikt må øke gaveinntektene for å kunne opprettholde 
dagens satsning.
 
 Arrangementer
 •   Soul Camp – les mer under nye prosjekter.
 •   Sommer i Sør – regionen har i flere år vært med og hatt programansvaret for Sommer  
 i Sør, og vært sterkt representert med både frivillige og ansatte. Dette er et godt møte  
 punkt for mange fra regionen, en sommerferieuke i juli. 
 •   St.hans feiring på Fossheim – dette ser vi som et viktig samlingspunkt i regionen der   
 vi møtes på tvers av foreninger og oppgaver. Regionen har ansvar for møtet og 
 aktiviteter denne dagen. 
 •   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! 
 •   Harasetdagen 2019 ble avholdt søndag 15. september, med møtet rettet mot den litt  
 eldre garde og samme helg dugnad i regi av Team Haraset. Det var et tjuetalls personer  
 involvert.

 Leirstedene 
Regionstyret har i 2019 gjort et omfattende arbeid knyttet til leirstedene våre. Les mer om 
denne lengre ned i årsrapporten.
Leirstedene drives, som tidligere, av Håvard Monsen (Haraset), Monica Borstad (Fossheim) og 
Morten Aaslund (Dalen). Les deres egne årsrapporter som er vedlagt. 

 Fermate
Fermate Øst har hatt sitt fjerde hele driftsår etter at regionen overtok ansvaret for Fermate 
nasjonalt. Hos Fermate Oslo har det dette året vært 372,5 samtaletimer. Det har vært stor 
pågang og til tider ventelister. I 2019 hadde vi 63 nye henvendelser fra personer som ønsket 
samtale. For å imøtekomme etterspørselen rekrutterte vi derfor to nye sjelesørgere i 2019. 
Totalt er det nå seks sjelesørgere engasjert i region Øst. 

Sjelesørgerne er ikke lønnet, men fakturerer Fermate per utført samtaletime. Det er lagt inn en 
margin mellom det konfidentene betaler og det sjelesørgerne fakturerer, som skal brukes til 
administrasjonskostnader og leie av lokaler. 

Det er tatt et valg på å holde en relativt lav egenandel/pris pr 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 pr time, når felleskostnader etc. tas med i driften. Det er derfor viktig å arbeide for 
givertjeneste også for driften av Fermate.

 Regionkontoret 
Acta, Fermate og foreninger trenger støtte og administrasjon. Dette krever personell og 
økonomiske ressurser. Vi har jobbet for tettere relasjon mellom generasjoner, Normisjon/Acta 
og avdelingene i regionen. Fokuset på å gjøre noe nytt for nye og å være misjonale fellesskap 
har stått langt fremme i undervisning og forkynnelse. 

Regionen ble ledet av et lederteam i regionen bestående av Therese Andreassen, Dag William 
Haugeto Stang og Anne-Lin Hynnekleiv.

FOKUSOMRÅDER OG STRATEGI
Region Øst har i 2019 hatt følgende fokusområder:
1. Internasjonalt arbeid
2. Lederutvikling
3. Felleskapsutvikling
4. Organisasjonsutvikling
5. Strategisk arbeid

 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, det var også et større overskudd i 2019 som førte til en større overføringen. Vårt 
lån til Viator er nå på kr 235 421,- mot kr 443.264,- i 2018. 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 
Misjonsselskap, 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 10 avtaler, i Hamar BD har 
region Oppland og Øst 11 avtaler og i Oslo har region Øst 7 avtaler. 



2.   Lederutvikling 

 Agenda1
For å bidra til lederutvikling samarbeider vi med region VeBu og Østfold om Agenda1 
Østlandet. Dette arbeidet ledes av et team bestående av Anne-Lin Hynnekleiv, Solveig 
Tveitereid (Storsalen) og Dag William Haugeto Stang (Øst). I 2019 ble det gjennomført to 
samlinger for ledere og styrer i forsamlinger. Dette var de to siste samlingene i et toårs løp 
hvor forsamlingene har forpliktet seg til å være med med sine lederteam og styrer. Vi opplever 
at Agendasamlingene gir gode synergier mellom foreningene som er der, innad i styrene og 
mellom region og forening. Vi opplever også at det gir håp og perspektiver for fremtiden og at 
Gud skaper nye ting og beveger oss på ulike måter i de prosessene hver enkelt forening står i. 

3.   Fellesskapsutvikling

 Nytt for nye
Vi har i en lengre periode hatt et fokus på at vi som Normisjon kan øve på å skape noe nytt 
for noen nye. Som forening er man aktuell, uavhengig om man er en ny eller en tradisjonsrik 
forening, om medlemmene er unge eller godt voksne, der foreningen evner å skape noe nytt 
så nye mennesker kan nåes med evangeliet. 

 Alphaarbeid 
Alpha er et viktig arbeid for å nå nye mennesker i vår region og flere foreninger bruker Alpha i 
sitt arbeid.

 Norkirker
Det er ikke kommet nye Norkirker i 2019. I Normisjon er det mulig å være med på et program 
som vi kaller M4, som gir verktøy for å starte nye fellesskap og/eller Norkirker. Ta kontakt med 
regionkontoret om dette er noe du vil se nærmere på. 

 Forkynnertjeneste og ulønnede forkynnere
Alle ansatte har mange taleoppdrag rundt om i foreningene, og våre opp mot 20 frivillige 
forkynnere har bidratt med den største andelen av forkynnertjenesten. Noen har mange 
oppdrag, andre færre. I alfabetisk rekkefølge:

Preben Colstrup, Thor Haug, Torstein Husby, Einar Kjørven, Trond Larsen, Hans Thore Løvås, 
Alf Henry Rasmussen, Trond Rønning, Erik Wilberg og Elin Marie Østbø. 

Det er også frivillige forkynnere som ikke står på regionskontorets liste som kontaktes direkte, 
som Randi Buflaten, Thomas Midtsund, Jan Tore Anthonisen, Sigmund Danielsen, Anders 
Østby, Svein Granerud og Oddvar Holmedahl. Her er det nok mange flere enn vi er klar over og 
vi er takknemlig for alle som bidrar til å forkynne Guds ord rundt om i regionen vår. 
Det trengs flere fritidsforkynnere og kunne dette vært noe for deg, gi oss gjerne beskjed.

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: Gjerdrumfestivalen, St.Hansfeiringen på Fossheim, Agenda1 
samlingene og Besteforeldreleir.

 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 som i år har videreutviklet seg til neste skritt i 
lederoppfølging av lokale ledere. Vi har jobbet frem et nytt kurs kalt Mana som vil lanseres 
høsten 2020. 

 Gjerdrumfestivalen
21.-24. mars arrangerte Gjerdrum Normisjon festival på bedehuset i samarbeid med staben fra 
regionskontoret. 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.

5.   Strategisk arbeid

 Informasjon
Regionen har også i 2019 jobbet for å implementere arbeidet med informasjon og innsamling 
i arbeidet vårt. Vi har etter forrige årsmøtet valgt å gå ned i størrelse på regionbladet og dette 
gir fortsatt gode tilbakemeldinger, men er noe besparende. Vi har også jobbet med å jevnlig 
sende ut brev til foreningsledere, komme med drypp fra det regionale arbeidet på facebook-
siden vår og jevnlig oppdatere nettsiden. Det siste har lidd noe under sykemelding, men fikk 
en boost når Terje Holmedahl kom inn som vikar for regionleder i 30 % engasjement i løpet av 
høsten. 

 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. Hartvig Opsjøn har i løpet av høsten 2019 hjulpet regionen å kartlegge 
hvordan foreninger på best måte kan benytte dette verktøyet, og om du ønsker hjelp til å 
komme igang vil han kunne hjelpe til med dette. Min Side brukes nå aktivt av flere større 
fellesskap i regionen, som f.eks. Storsalen menighet og Hamar Normisjon. 

 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. 
Dette er en pågående prosess der tyngdepunktet i 2019 har handlet om å skaffe oss en 
tilstandsanalyse, se på vedlikeholdsbehov, investeringsbehov og mulighet for økt inntekt 
for å dekke inn dette. Styret har i den prosessen konkludert med at det ikke lenger 
underbygger vårt formål på en god måte å drifte Dalen videre. Leirstedet 
vurderes dermed utleid eller solgt. Leirstedsprosessen fortsetter i 2020. 



 Galleri Normisjon Sørumsand
Galleri Normisjon Sørumsand ble åpnet i juni 2014. Butikken har siden oppstarten samlet inn 
328.624,- til regionens arbeid. I 2018 mottok Acta Øst 66.000,- og i 2019 er det estimert at Acta 
Øst vil motta omkring kr 50.000,-.  

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 innsats som gjøres av de ca. 20 frivillige, med Marion 
Forsland Berger i spissen.   

 Økonomi
Driftsåret 2019 gir oss et driftsresultat på kr -1.429.000,-. Dette er kr 190.000,- bedre enn 
budsjettert. Samlede driftsinntekter har vært på kr 7.126.000,- og totale driftskostnader har 
vært på kr 8.602.000,-

 Innsamling
Innsamling og informasjon har over en treårsperiode vært i fokus. Dette har gitt resultater! Vi 
ser i år at fastgivertjenesten har økt og den jevne foreningsgave har en seg stabil, men svak 
økning. 

Totalt innsamlede gaver har noe nedgang fra 2018 til 2019, kr 3.302.706,- i 2019 mot 
3.588.293,- i 2018. Dette handler primært om en testamentarisk gave og en større 
foreningsgave knyttet til sammenslåingen av Sørum og Sørumsand Normisjon i 2018.  

Av givere fra region Øst har Normisjon (felleskontoret og region Øst totalt) i 2019 mottatt 
gaver på kr 25.746.320 mot kr 13.671.055,- i 2018.
Av dette er kr 9.762.457,- testamentariske gaver og kr 2.003.000,- elevaksjonen til KG.

Av dette har internasjonal avdeling fått kr 6.641.662,- mot kr 5.648.316,- i 2018. Blant disse 
befinner også elevaksjonen til KG seg. Gaver til internasjonalt arbeid samles inn via 
felleskontoret (tidligere hovedkontoret). 
 
Direkte til regionen økte den faste givertjenesten i 2019 med kr 171.655,- fra kr 1.143.581,- i 
2018, til kr 1.315.236,- i 2019. 

For regionstyret er det viktig å balansere oppgaver og løpende inntekter. Vi skal også ivareta 
både ansatte og frivillge medarbeidere. Vi har oppsparte midler vi vil prioritere over tid for at 
de skal gi mest mulig misjon.



OVERSIKT OVER MEDARBEIDERE 
1. Ansatte i Normisjon region Øst
 •   Anne-Lin B. Hynnekleiv, regionleder 100 %
 •   Dag W. Haugeto Stang, organisasjonsutvikler 40 % fra 01.01.2018 og 20% fra   
 01.09.2019 (Innleid konsulent)
 •   Leif Gordon Kvelland, Alphakonsulent 100 %, utleid 25% som pastor i Lillestrøm   
 Normisjon
 •   Kristina Thorängen, administrasjonskonsulent 100%, 20% av disse vikariat for 
 Therese i Acta
 •   Therese Andreassen, Actaleder, 70%, midlertidig 30% stilling som leder og 
 koordinator for Fermate
 •   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
 •   Margrethe K. Overskott, Actakonsulent, 80% fom. 01.01.2019-31.05.2019, 100%   
 fom. 01.06.2019
 •   Daniel Johannessen, Actakonsulent, 70% 
 •   Petter Piita Isaksen, leirarbeider Fossheim leirsted, 20%
 •   Marte Kolstad, leirarbeider Fossheim leirsted 20% fom. 01.06.2019
 
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
 
Ansatte på leirstedene
 •   Monica Borstad, bestyrer/Fossheim 85 % 
 •   Morten Aaslund, bestyrer/Dalen, timelønnet 
 



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 GT til Kassonké.
 •   Senegal: Ingrid og Einar Amlie med barna, misjonærer.  
 •   Nepal: Kristin Bøhler, direktør. Erik Bøhler, misjonær og lege. Begge arbeider på syke  
 huset i Okhaldungha. 
 •   Aserbajdsjan: Synnøve Aandstad Baghirova, prosjektarbeider.
 •   Bangladesh: Elisabeth Handeland Helberg.
 
 Ulønnede kontormedarbeidere
Vi har hatt en fast avtale med to personer som hjelper til i regionadministrasjonen. Faste 
medhjelpere har vært Berit Vetland og Hartvig Opsjøn. Dette betyr veldig mye for arbeidet. 
En stor takk til disse!  

 Oversikt over fellesskap

STYRETS ARBEID
Styrets sammensetning
Periode 2018/2019
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Terje Grønås, Ole Andreas Gjerull, Per Odd Børresen, Trond Rønning
Styremedlem: Kristina Thorängen (valgt av og bland de ansatte). 
Styremedlem: Sigfrid Fremstad (Valgt av styret i Acta region Øst)
Varamedlemmer: 1.vara Unni Dahlbak Gunnes, 2.vara Anders Tunold Kråkenes. 

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

Periode 2019/2020
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Terje Grønås, Ole Andreas Gjerull, Per Odd Børresen, Trond Rønning
Styremedlem: Kristina Thorängen (valgt av og bland de ansatte). 
Styremedlem: Ingvild Klungland (Valgt av styret i Acta region Øst)
Varamedlemmer: 1.vara Unni Dahlbak Gunnes, 2.vara Maylen Nupen



Valgkomité: Einar Kjørven, Reidun Kippenes og Per Inge Bergan. 

Revisor er BDO A/S

Styremøter:
Det er avholdt 7 styremøter hvor 60 saker er behandlet.

Spesielle saker:
1. Oppfølging av strategi i innsamling og informasjonsarbeid
2. Leirstedsprosess
3. Omstilling i stab

Veien videre
”Kast noten ut på den andre siden av båten så skal dere få fisk.” Mange ganger synes vi nok 
resultatene er små. Finnes det en annen side av båten? På Høvik endret de tidspunkt for 
møtene, og fikk flere med. I Gjerdrum snudde de «opp ned» på en festival, og fikk helt nye 
kontaker. Så det finnes en annen side av båten der fangsten kan bli større. La oss våke og be 
sammen. La oss hjelpe hverandre til å se mulighetene og huske at Gud ga oss ikke motløshets 
ånd, men kraft, kjærlighet og sindighets ånd. Det er med dette vi går videre. Vi er elsket og 
sendt. Vi vil vise andre at de er elsket. Vi vil innlemme dem i flokken som er sendt.

Oslo, 12. mars 2020
Regionstyret for Normisjon region Øst
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Årsrapport for Fermates arbeid i Norge i 2019 
 
 
 
Fermate er en kristen sjelesorg- og veiledningstjeneste. 
 
Målsetting for Fermates arbeid har vært å være et godt faglig tilbud til de som ønsker 
sjelesorgs-og veiledningssamtaler.  
 
Som sjelesørgere og veiledere får vi møte og gå med mennesker der de er, i sine 
mange ulike utfordringer. Sjelesørgerens primære mandat er å hjelpe mennesker på 
veien mot et sannere liv med Gud og med seg selv. Leif Gunnar Engedal sier det slik: 
 
  

«Ansiktet som åpner seg, et hjerte som har tid til å lytte, hender som strekker 
seg ut for å hjelpe. I dette møtet ansikt til ansikt ligger helbredelsenes 
mulighet gjemt. I dette møtet mellom to mennesker venter Gud». 

 
Eierskap 
Konsepteierskap er knyttet til Normisjon sitt felleskontor.  
Eierskap til de forskjellige Fermatesentrene/avdelingene er knyttet til Normisjons 
regioner. Noen av enhetene har andre eierkonstellasjoner. 
 
Styre for Fermate Norge 
Svein Granerud – representant for Normisjon sentralt/eier 
Randi Synnøve Tjernæs – fagansvarlig (ViD) 
Iris Vartdal Clausen – leder for Fermate Sunnmøre 
Bjørnar Holmedal – styreleder 
Therese Andreassen – leder for Fermate, sekretær  
 
Styret i Fermate Norge har hatt 2 styremøter i 2019.  
 
Ledelse:  
Therese Andreassen har siden januar 2019 vært ansatt i 30% stilling som koordinator 
for Fermates arbeid i Norge og leder for Fermate Øst. 
 
Fermate sjelesorgs- og veiledningssenter har seks avdelinger i Norge: 
 

• Øst (Oslo)  6 medarbeidere i 2019  
• Østfold  3 medarbeidere i 2019 
• Sunnmøre  2 medarbeidere i 2019 
• Rogaland  5 medarbeidere i 2019 
• Agder   2 medarbeidere i 2019 

 
Fagdager 
Det ble satt opp to fagdager for Fermates medarbeidere, som ble avholdt 6.-7. mai på 
Diakonova i Oslo. Dagene inneholdt blant annet følgende temaer: Leif Gunnar Engedal  
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Årsrapport for Fermates arbeid i Norge i 2019 
 
 
 
foreleste om gudsbilde, Astrid Kleppe snakket om par- og samlivssamtaler, og Else Kari 
Bjerva orienterte om personvern/GDPR.  
 
Priser  
Prisene varierer hos de ulike avdelingene, dette er kun et eksempel fra region Øst og 
Østfold:  
 
Priser pr. samtaletime, 60 minutter: 
 

Ordinær  550.- / student 450,- / 850,- når arbeidsgiver betaler 
Parsamtale  750.- / student 500,- 
Veiledning LAGET 650.- (avtale Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) 
 
Klager/tilbakemeldinger 
Undertegnede er ikke kjent med klager eller innspill/kommentarer i negativ forstand, 
på Fermates sjelesørgere/veiledere. Tvert imot er de tilbakemeldinger/kommentarer 
som blir gitt fra våre konfidenter på Fermates arbeid og medarbeider svært gode. 
 

Statistikk/rapport for 2019 
 
Det er mange mennesker som har oppsøkt Fermates avdelinger i 2019 
Samlet for Fermate Norge har det vært 1014,5 samtaletimer. 
 
Det har vært 171 kvinner og 105 menn som har hatt samtaler hos Fermate.  
 
Dette fordeler seg på de ulike avdelingene på følgende måte 

• Fermate Sunnmøre: 243 samtaletimer 
• Fermate Rogaland: 308 samtaletimer 
• Fermate Østfold: 35 samtaletimer 
• Fermate Agder: 56 samtaletimer 
• Fermate Øst: 372,5 samtaletimer 
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Årsrapport for Fermates arbeid i Norge i 2019 
 
 
 
Oversikt på antall kjønn og alder på konfidentene, samt hvilke kategorier 
utfordringer/tema som konfidentene ønsker sjelesorg/veiledning for: 
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Årsrapport for Dalen leirsted 2019 
 
 
 
 

1. Driftsstyret 
 
Morten Aaslund – leder 
Preben Lund – nestleder 
Kristian Skjærstad – styremedlem 
Tonje Hamre Skjærstad – styremedlem 
Carl Joachim Molstad – styremedlem 
 

• Morten Aaslund er ansatt i en liten stilling for å ta seg av utleie og vedlikehold. 
• Dalen driftsstyre hadde 2 styremøter i 2019. Møtene ble avholdt i forbindelse 

med dugnadskvelder på Dalen. 
•  

 
2. Virksomhetens art. 

 
Dalen leirsted leies ut til leirarbeid for Acta barn og unge, samt andre menigheter og 
kristne organisasjoner. 
 
 

3. Arrangementer og drift.  
 
Antall døgn utleie til eksterne leietagere:   33 døgn. 
Antall døgn utleie til Normisjonens egne leirer:    3 døgn. 
 
Totalt har det vært ca 700 overnattingsdøgn på på Dalen i 2019. 
 
Arbeid og utbedringer som er gjort i 2019. 

 
Etter en større oppussing for et par år siden har vi forsøkt å holde kostnadene til 
vedlikehold og utbedringer på et lavt kostnadsnivå, men en del arbeid er gjort. 
 

• Tak på både Dalen og Lilledalen er utbedret. 
• Det er gjort en større utbedringsjobb med ildstedene etter krav fra Nittedal 

Feievesen. 
• Vannsystem og varmekabler til dette er reparert / utbedret.  
• Startet arbeid med å utbedre det elektriske anlegget. Store deler av dette er over 

40 år gammelt, så foreløpig er det fokusert på å gjøre dette trygt, men det 
gjenstår mye arbeid for å få dette til dagens standard.  

• Nødlys er byttet til LED på hele Dalen.  
• Beising og maling. 

 
Ut over dette kommer det årlige vedlikeholdet (vedhogst, gressklipping osv). 



4. Frivillige. 
Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som har stilt opp på dugnader.  
 

5. Arbeidsmiljø. 
Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på dalen i 2019. 
 

6. Ytre miljø. 
Dalen ligger helt for seg selv midt i skogen, så det er ingen naboer vi må forholde oss 
til. Vi er veldig opptatt av at skogen rundt Dalen skal bli minst mulig påvirket av 
arbeidet og leirene som foregår der.  
 

7. Økonomi. 
Se eget regnskap.  
 
 

8. Planer for 2020. 
• Fortsette arbeide med det elektriske anlegget.  
• Pusse opp lederrom, kokkerom og lager bak kjøkken. 

 
 

 
 
Februar 2020 
For Dalen driftsstyre 
Morten Aaslund 



Årsmelding for Haraset leirsted 2019 
 

Haraset utvalget har i 2019 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 2019 vært utleid totalt 17 helger, samt en del ukedager. 1 stor tysk gruppe kom 
på besøk i år også, mens den andre gruppen fra Tyskland som var booket inn, måtte melde avbud pga 
sykdom. Andre leietakere har vært Acta leirer, BIG, Rygene detektorklubb, menigheter, 
konfirmantgrupper, dugnadsweekend og julemøte. Hytta Hilsen har vært leid ut en del av året til 
skogsarbeidere.  

Mot slutten av 2019 fikk vi noen pent brukte møbler (sofaer blant annet) fra Mesnali Leirsted, som vi 
byttet ut mot noen av våre.  

All plenklipping og noe hogst av trær har blitt gjort helt utmerket av Team Haraset. Stor takk for 
innsats og flott jobb til dem!  

Utfordringer; å ta vare på og vedlikeholde den relativt store bygningsmassen. 

Gleder: Det var i alt 23 stk som bidro på vår dugnadsweekend og Harasetmøte i september 2019. Vi 
vasket, hengte opp nye gardiner i spisesalen, ryddet på og i skap og skuffer, kastet mye fra både loft og 
kjeller. Og, ikke minst, denne helgen ble det satt opp 4 nye lekeapparater på Haraset, under dyktig 
ledelse av Torgeir Haakenstad.  

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 2020! 

 

Haraset 31.12. 2019 

 

For Harasetutvalget 

Håvard Monsen   

 



Årsrapport Fossheim 2019. 

Styret: 

Fossheim driftstyre i 2019 har bestått av. 

 

Trygve Anthonisen 

Christen Seierstad. 

Martin Ulvestad. 

Daglig leder Monica Borstad har deltatt på driftstyremøtene. 

 

Driftstyre har hatt 2 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 2019 vært totalt 1263 overnattingsdøgn med Actaleirer mot 1446  i 2018                 
940 overnattingsdøgn med eksterne leietagere mot 953 i 2018                                                   
15 eksterne leire i 2019 mot 15 eksterne i 2018.                                                                             
12 acta leire i 2019 mot 13 i 2018                                                                                                      
Tradisjonen tro ble det avholdt st. hans møte med båltenning og 8700 kr i kollekt. 

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 2019. 

Ytre Miljø: 

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

Økonomi: 

Regnskapet viser et underskudd på 234.021 kr mot 150 396 kr i overskudd 2018 

  salgsinntekt  817 992 kr  mot 904 316 kr 2018 

Gaveinntekter 100.080 kr mot 267 983 kr i 2018. 

Sum driftsinntekter totalt 928.072 kr mot 1 172 299 kr 2018. 

 

Vedlikehold: 

Det er ikke noe påhvilende akutt vedlikeholdsbehov. Løpende vedlikehold har blitt ivaretatt 
av ansatte.  Fossheim har byttet ut det gamle sikringskapet med nytt hovedsikringskap med 
nye jordfeilsikringer, kostnad 130 000 kr.  Storsalen har fått ny projektor. Ute har vi kjøpt og 
laget huskestativ med sklie, liten klatrevegg, ballspillapparat og en balansestokk. Inne har vi 
fått tak i et bordtennisbord fra finn.no i lekekroken og en sofagruppe i peisestua.  Nye ovner 
på jentedo.                                                                                                                         

 

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 2019. 

 

Fosser 03.02.2020 

 

 

Trygve Anthonisen                 Christen Seirstad                 Martin Ulvestad 

styremedlem                           Styremedlem                        Styremedlem                       

                                                                                        



 

 
 

PÅMELDING TIL REGIONÅRSMØTE I REGION ØST  
 
Påmeldingsfrist 15.03.2020  
 
På papir: Normisjon region Øst, Staffeldtsgate 4, 0166 Oslo  
E-post: region.ost@normisjon.no  
 
MERK EPOST ELLER KONVOLUTT MED ”PÅMELDING REGIONÅRSMØTET 2019”  

Navn:� 

Adresse:� 

Epostadresse:  

Mobil:  

Matallergi/-intoleranse? 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KLIPP HER- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
(LEVERES INN VED REGISTRERINGEN)  
 
NAVN:  
 
Bekreftes herved medlemskap i ________________________________________ 
(kun ved foreningsmedlemskap) 
 
 
Underskrift av styreleder/kontaktperson i foreningsstyret:  
 
Dato:     Sted:  
 
 
Navn:  
 
 
 
ELLER:  
 
2) Direktemedlem (sett x)  
 
 
 
Signatur: 
 


