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En ny høst
Arbeidet starter opp, og folk kan møtes igjen. Les om 
både samlinger og leir som nå er igang. 
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REGION ØST NYANSATTE I ACTA
To nye har kommet til i 
staben, Frida og Paul. 

FOSSHEIM 60 ÅR
Les om Evens liv på Fossheim

Foto: Hugo Ruiz
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LEDER

«Det er en tid for alt» leser vi i forkynneren.

 

Nå er det tid for å starte opp igjen. Det er tid for å møtes, 

under de restriksjonen vi nå må forholde oss til. Therese,  

leder for Fermate, kom inn til meg en dag og sa: “Nå  

planlegger vi for sol, vi må uansett ta regnværsdagene 

når de kommer”, og slik har vi valgt å gjøre det. Derfor  

arrangeres det leir, Acta-lokallag er i gang, vi åpner  

leirsteder og foreninger starter opp igjen. Nå er det  

viktig for ikke bare oss, men hele samfunnet vårt, med  

fellesskap. Les om tenleir på Haraset, oppstart i  

Norkirken Skedsmo, Misjonshuset på Hamar og i arbeidet 

på Kongsvinger. Møt også to nye Actaansatte i regionen.

 

På Sankthansaften var det 60 år siden Fossheim leirsted  

ble innviet. Flere titalls tusen barn og unge har vært  

innom leirstedet og fått et møte med Jesus, slik visjonen 

alltid har vært. Les historien om stor trofasthet, kall og  

tjeneste.

 

Vi får i dette bladet også en avskjedshilsen fra tidligere 

generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland som 

har hatt sine siste dager i skrivende stund. For en dyktig 

leder vi har hatt! Vi er så takknemlige for den hun har vært 

for Normisjon og oss i region Øst.

 

Regnet vil også komme, men etter regnet kommer alltid 

solen igjen og vi fortsetter. En dag av gangen for å nå ut 

med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Til alle 

har hørt. 

ANNE-LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Høsten er godt i gang og det har vært 

oppstartstid mange steder. Mange av 

oss har gjennom en lang vår kjent på 

verdien av fellesskapet i mangelen  

på det. Vi har kjent på behovet for 

relasjoner, for å møtes rundt måltid, 

for å få undervisning og hvem ante 

at savnet etter å synge sammen 

skulle være så stort? Jeg har snakket 

med Åse Pedersen Skjellevik fra  

Norkirken Skedsmo, Morten Ruud, 

kateket i Kongsvinger og Per Odd 

Børresen i Hamar Normisjon. Jeg har 

spurt dem, hvordan har det vært å 

komme igang igjen?

 

Morten har akkurat kommet hjem fra 

tenåringsleir på Haraset og skriver:  

Det var så bra å være på leir igjen! Nå 

er det virkelig viktig at vi er i gang. 

Her starter alle lag opp igjen og 

det er optimisme om at det skal gå. 

Det krever litt mer jobb av oss som 

ansatte og ledere, vi må være mer 

årvåkne enn vanlig, men deltakere 

og foreldre er glade for aktivitet. Vi 

opplever stor takknemlighet for at vi 

kan være sammen.

 

Per Odd ringer meg også denne 

dagen og forteller at det har vært 

oppstart på misjonshuset på Hamar. 

Han forteller om et godt møte hvor 

ny internasjonal leder, Tore Bjørsvik,  

har vært sammen med dem. De er 

NÅ STARTES DET OPP
nøye med smittevernregler og Per Odd forteller 

at han har kuttet opp en stokk som ligger idet du  

kommer inn. ‘Jeg er en meter’ står det på den, og 

den er lenger enn man skulle tro, sier Per Odd. Han 

observerer at det er flere som oppsøker fellesskapet, 

det har de også sett gjennom sommermøtene. Folk 

blir også ofte igjen og prater. Med stolene en meter 

fra hverandre og muligheter for enkel bevertning, er 

det godt å møtes.

 

23. august startet også Norkirken Skedsmo opp 

med storsamling igjen. Åse skriver at de hadde 

en bra første samling! “Det er fint å være sammen  

igjen. Samtidig savner jeg det nære fellesskapet i 

husgruppene og å gi et håndtrykk eller en god klem 

til venner i Norkirken. Jeg har savnet å høre hvordan 

folk har det, litt mer nærhet på tvers av familier og 

generasjoner og å bli mer kjent med folk i Norkirken 

Skedsmo.”

 

La oss skape fellesskap der vi tar hverandre imot, 

der vi ser hverandre og bekrefter hverandre. La 

oss skape rom til at mennesker kan få erfare at 

Gud er nær, der vi kan erfare hans kjærlighet og få  

evangeliet forkynt. Nå er det tid for å møtes.

 

Trenger du hjelp til hvordan komme i gang igjen, 

ta kontakt. Regionkontoret kan hjelpe med både  

andaktsholdere og råd til smittevernplaner.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
albh@normisjon.no

Norkirken Skedsmo har startet opp igjen med samlinger. Foto: Privat

Flere foreningene har 
startet opp igjen, og vi 
har snakket med tre av 
dem. 
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PORTRETT

60 ÅR
FOSSHEIM

Even, Monica og Steinar på Fossheim under intervjuet med Even. Foto: Javier Berrocal

Noen måneder før Even Kilde døde 11.  

august, 97 år gammel, fikk Steinar Tosterud et 

videointervju med Even. Der forteller han sin 

versjon av historien om Fossheim. 

 En dag i 1959 hadde han og Petra vært 

ute og fisket i Bjørkelangensjøen nedenfor  

hjemmet sitt. Mens de renset garnene sa  

Even: «Du Petra, nå tenker jeg på Jesu  

disipler. De forlot garn og båt og fulgte  

Jesus.» «Akkurat det samme tenkte jeg,» 

svarte Petra. 

 Fiskegarna har ikke vært brukt etter det,  

forteller Even i intervjuet. De opplevde det 

som et kall, satte seg på syklene og dro til 

Fossheim der de brukte alle sine krefter fram 

til Petra ble syk og døde i 1991, bare 69 år 

gammel.

 Audun Aasen ble kretssekretær på Romerike  

på femtitallet. Han hadde vært i USA og  

opplevd leirarbeid for barn og unge. Det ville 

han prøve å få til her også. Barne- og ung-

domsarbeider Ella Edvardsen hadde drevet 

leirarbeid i leide lokaler og drømte om eget 

leirsted. Slik begynte det.

 Gunerius Lang på Fosser kom på tanken  

å gå til sine naboer, tre søsken Holtet på 

Østli, og spørre om tomt til leirsted. Joda, 

Indremisjonen kunne få kjøpe tomta ned 

mot Fossersjøen. Aasen ble ivrig. Han gikk 

til Kretsstyret og fikk grønt lys. Sørum  

kommune hadde ei stor tyskerbrakke som 

de gjerne ville selge. Den besto i hoved-

sak av lemmer som kunne demonteres - og  

takstoler.

 - Vinteren 1958 var det et merkelig vær, 

minnes Even. Først kom det mye snø. I 

begynnelsen av februar kom det mildvær 

og mye av snøen smelta. Og med en lang 

kuldeperiode til langt ut i mars var det mulig 

å få kjørt materialene til Fossheim. Det var jo 

ingen vei. 

 Fossheim ble bygd i løpet av 1958, og  

sommeren 1959 ble den første leiren holdt. 

Petra fikk fast ansettelse fra sommeren  

etter, sier Even, men sjøl fikk han aldri noen  

ansettelse. Likevel har han brukt all sin fritid 

og mer enn det på Fossheim.

 I 1962 ble Fossheimkomiteen opprettet. Det ble 

for mye for Kretsstyret å håndtere alt det praktiske.  

Even ramser opp flere ivrige ektepar rundt på 

Romerike som gjorde en stor innsats med driften i  

begynnelsen. Noen av ildsjelene hadde en formell 

rolle, innvalgt i Fossheimkomiteen, men vel så mange 

var bare ildsjeler som delte visjonen om å gjøre  

Jesus kjent blant barn og unge og som gjerne gjorde  

dugnad.

 Olav Berger bor på Frogner og er en av de sist  

gjenlevende fra pionertida på Fossheim.

 - Jeg husker Hans Thorkildsen ringte en lørdag,  

forteller Olav. Even hadde ringt og trengte hjelp 

straks. Martin Løhren hadde gravd opp en drenerings-

grøft på morgenen, men det var fare for frost om  

natta. Asbjørn Nordberg, Hans Thorkildsen, Even og 

jeg sto på langt utover lørdagskvelden før vi kunne 

benke oss til kaffe på kjøkkenet hos Petra.

 I 2000 fikk Even Kongens Fortjenestemedalje for sin 

innsats på Fossheim. Even løftet fram sin kjære Petra 

i sin takketale. Sønnen Åsmund forteller at han til og 

med har tillatt seg å føye til «Petra og» foran navnet 

sitt på Diplomet. De var sammen om denne viktige 

tjenesten i Guds Rike!

 Helt til det siste var Even innom Monica Borstad, 

som nå har ansvaret for driften på Fossheim, og opp- 

muntret henne. 

 - Hun er så flink, sier Even med ettertrykk i intervjuet. 

Han var også glad for at Per, mannen til Monica, gjør 

så stor innsats der. Han sier det ikke, han Even, men 

det kan vel tenkes han kjenner igjen noe fra sin egen 

tid akkurat i det!

TERJE HOLMEDAHL

På Sankthansaften var det 60 år siden Fossheim leirsted ble  
innviet. Flere titalls tusen barn og unge har vært innom  
leirstedet og fått et møte med Jesus, slik visjonen alltid har vært.
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Når livet oppleves vanskelig, når du står 

overfor viktige valg eller lengter etter 

endring og fordypning i eget liv kan det 

være godt og nødvendig å samtale med 

en fagperson.

Hos Fermate møter du erfarne  

sjelesørgere med taushetsplikt som 

har tid og kompetanse til å følge deg  

gjennom prosesser. Vi tar imot både  

enkeltpersoner og par. På østlandet har vi 

kontor i Oslo og Sarpsborg. 

Ønsker du en samtale? Ta kontakt på 

samtalebestilling@fermate.no eller tlf. 

40817160.

Mer informasjon på www.fermate.no. 

Fermate 
sjelesorgsenter

INFO«Gi det videre». Vi har alle fått et oppdrag  

(Matteus 28,16-20), og det er et spennende 

tema å samtale og reflektere over sammen med 

ungdommene. 

Hva tenker vi om leir videre i høst?

Det er vanskelig å vite sikkert hvordan høsten 

blir med tanke på korona. Ut fra retningslinjene 

i skrivende stund er det mulig å gjennomføre 

leirer med litt tilpasninger og med fokus på god 

hygiene. Det er vi glade for og vi gleder oss over 

å arrangere leirer igjen! Vi tror det er viktig at 

det skjer ting for barn og unge denne høsten.

Vi vil til enhver tid følge nøye med på og 

legge til rette for gjeldende retningslinjer fra  

myndighetene når det gjelder avstand og god 

hygiene med tanke på smittevern. For hver leir 

vil vi i forkant informere om en smittevernplan 

for den konkrete leiren laget ut fra retnings- 

linjene som gjelder da.

Dersom vi ser at vi ikke vil klare å over- 

holde gjeldende regler så kommer vi til å  

avlyse leiren. Fordi det er vanskelig å si hva som 

vil være gjeldende regler to, fire eller åtte uker 

fram så planlegger vi for gjennomføring, også 

må vi ta avlysningen hvis vi må det. 

NB! Hvis en leir skulle bli avlyst på grunn av  

korona så vil alle få hele deltakeravgiften  

tilbakebetalt. Så heller meld på tidlig enn å se 

an til siste dagen, for da blir det lettere for oss 

å planlegge.

Vi håper vi ser dere snart igjen på leir, vær gjerne 

med og be for leirarbeidet og leirsjefene!

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
msks@normisjon.no

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

ENDELIG LEIR!
Leir har vært et stort savn for mange. Utenom 

padleleir på Mangen og dagsleir på Fossheim, 

har alle leirene blitt avlyst både på Fossheim og 

Haraset siden mars. Derfor var det veldig glede-

lig å åpne dørene på Haraset igjen! Siste helga 

i august arrangerte vi tenleir, i samarbeid med 

Trosopplæringen i Kongsvinger. 14 deltakere  

og flere voksenledere gjorde dette til en  

fantastisk helg. 

Å være på leir nå betyr mye håndvask og 

nye rutiner, men også gjensynsglede, latter 

og gode samtaler. I forkant ble det sendt ut  

smittevernsveileder, som også ble gjennom-

gått detaljert på leiren. Det er viktig at alle 

som deltar, både ledere og deltakere, kjenner 

seg trygge. Med faste plasser ved matbordet, 

få på hvert rom og god hygiene har det gått 

helt strålende! Ved skrivende stund gjelder ikke  

avstandskravet for barn og unge under 20 år på 

arrangement som leir

På leir bruker vi masse tid sammen, og alt som 

gjøres, gjør vi sammen. Heldigvis var været på 

vår side, så vi har brukt masse tid ute, med lek 

og aktiviteter. I tillegg har vi padlet kano på  

Harasjøen og spilt «Tutfotball» (man spiller 

fotball med en trakt foran ansiktet, så hullet  

man ser ut gjennom blir veldig lite) noe som 

var veldig gøy for alle! Temaet for leiren var 

6

På leir får ungdommer møtes og henge sammen som før. Det gir stor glede!
Foto: Rakel Marie Kjøde Wold

Endelig blir det Familieleir på Fossheim 

igjen, 18.-20. september!

Denne leiren er for barn, foreldre, 

besteforeldre og  alle andre familie- 

konstellasjoner. Det blir kun én familie per 

rom.

Pris: Leirklubbmedlem: kr 850,- Ikke 

medlem kr 950,- Medlemsskap: kr 50,-.

Makspris for familier: kr 4000,- Gå til 

checkin.no for å finne lenke til påmelding 

– vi tester nytt system. 

For spørsmål, ta kontakt med leirsjef 

Margrethe på mko@normisjon.no eller 

47642580.

Familieleir på Fossheim
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I midten av august kunne vi ta imot Frida Hegge  

Larssen og Paul Omayio. 

Frida er ansatt 70 % som Actakonsulent. Der skal 

hun ha fire leirer i året, reise på lokallagsbesøk og 

drive med ledertrening. Hun kommer fra Lier utenfor  

Drammen, og har en bachelorgrad i barnevern. 

Hun har tidligere arrangert amigosfestivalen på 

Sommer i Sør, drevet Trondheim Soul Children i 

Salem menighet og har vært aktiv i KRIK. Selv sier 

hun: “Å jobbe med mennesker i en tidlig fase av 

livet er noe jeg alltid har hatt stor interesse for! 

Acta har lenge vært et sted jeg selv har fått mye  

påfyll, og ønsker å bidra tilbake. Jeg fryder meg 

over tanken på at jeg får legge til rette for at  

ungdommer og barn skal få høre mer om Jesus, få et 

trygt fellesskap og vise hva Jesus har å tilby #evigliv. 

Jeg er spent på hvert enkelt menneske jeg skal få bli 

kjent med i jobben, hurra for Acta!”

Paul er ansatt i prosjektstillingen “Mangfold på leir”, 

hvor han skal jobbe sammen med internasjonale 

menigheter i Oslo for å tilby en erfaring av leir som 

en god plattform for å bygge kristent fellesskap. Han 

kommer fra Kenya, og har en mastergrad i teologi 

fra MF. Tidligere har han jobbet med flere lignende  

prosjektstillinger hos KRIK sammen med Laget  

Interact (tidligere KIA). Han er pastor i Oslo Family 

Church, liker å spille fotball og er glad i gå tur. Selv 

sier han:  “Å videreføre vår kristne tro til barna våre er 

noe jeg brenner for. Våre barn er håpet for fremtiden 

for den kristne troen i landet vårt. Mitt ønske er å se 

mer fellesskap mellom migrantmenigheter og andre  

norske kirkesamfunnet. Jeg ønsker å se flere 

møtepunkt der barn og lederne deres fra disse to  

kristne miljøene kan oppmuntre hverandre i sin 

tro og dele deres erfaring og ressurser. Acta gir en  

perfekt mulighet til dette! Jeg gleder meg til å bidra til 

å lage slike plattformer og å vise de unge veien de skal 

gå, så forlater de den ikke når de blir gamle (Salomons 

ordspråk 22:6).

KRISTINA THORÄNGEN
kmnt@normisjon.no

NYE ANSATTE
våre to

Jeg fryder meg over tanken på at jeg får legge til 
rette for at ungdommer og barn skal få høre mer 
om Jesus, få et trygt fellesskap og vise hva Jesus 
har å tilby #evigliv.

9

Foto: Priscilla du Preez

Denne våren har Acta Øst hatt to stillinger å fylle: en Actakonsulentstilling 
og en prosjektstilling for mangfold på leir. Nå er de nye ansatte på plass.
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– Det viktigste i mitt liv i denne rollen som 

jeg har, det er at jeg søker Gud og at jeg lever 

gjennomsiktig og det betyr jo at jeg må leve 

i tilgivelse og oppgjør med livet mitt. Hvis vi 

havner over på å kun bygge organisasjon så 

kan vi bare legge ned det vi holder på med. 

 Den avtroppende general- 

sekretæren smiler, der hun sitter på kontoret 

i Staffeldtsgatekvartalet som om få uker ikke 

lenger er hennes.

 Hun hadde tenkt å sitte ut åremålet, 

til midten av 2022, men bestemte tidlig i 

2020 at det måtte bli annerledes. 

 – Jeg har vært generalsekretær i en 

krevende fase av Normisjons historie. Vi har 

tatt tunge tak som har krevd mye energi. Jeg 

har gitt alt jeg hadde, sa hun da det i mars ble 

kjent at hun ville gå av ved årsskiftet. 

I juni kom beskjeden om at hun etter en  

akutt sykdomsperiode på forsommeren  

ønsket å gå av allerede 1. september. 1.  

oktober tar etterfølgeren over: Nåværende 

rektor ved Bibelskolen i Grimstad, Kjetil  

Vestel Haga.

– Det neste, etter det å søke Gud, tenker 

jeg er at jeg må ha fokus på at jeg skal lede  

mennesker. Jeg skal ikke lede saker, jeg skal 

først og fremst lede mennesker, sier Kvelland. 

Kanskje ikke så rart, da, at det hun er mest 

stolt av i sin periode som generalsekretær 

ikke er saker, men nettopp menneskene. 

– Jeg er veldig stolt av den jobben 

som misjonærene gjør, overalt der de  

jobber. Jeg er stolt av menighetsarbeidet  

og menighetsplantingen som gjøres her  

i Norge, av regionene og de flotte skolene  

våre. Og så er jeg fryktelig stolt av den  

økonomiske snuoperasjonen, smiler hun. 

Og det kan saktens være grunn til å 

smile: I 2018 ble det klart at Normisjon  

hadde et underskudd på 23,5 millioner 

for 2017, og underskuddet for 2018 ble 

til slutt på 18 millioner kroner. I 2019 ble  

resultatet, når man trekker fra ekstraor-

dinære inntekter, 3 millioner i overskudd.  

Prosessen for å komme dit har vært tung for 

Når Anne Birgitta Langmoen Kvelland får spørsmål om hva 
det viktigste i jobben hennes er, kommer svaret kontant: 
Det er å søke Gud

hele organisasjonen, også for generalsekretæren. 

– Det har vært den tyngste jobben. Det er tungt 

å måtte si opp medarbeidere og kutte i viktige  

prosjekter internasjonalt. Det er et arbeid som tar så 

ubegripelig lang tid og gjør mennesker vondt. 

Målet er «aldri mer underskudd», men Kvelland vet at 

det ikke er noen garanti. 

– Vi driver jo ikke misjon fordi det er økonomisk 

bærekraftig! Vi har prøvd å ruste oss godt for svign- 

inger nå, men vi vil alltid måtte passe godt på og være 

nøye. 

SIGRID REGE GÅRSVOLL

Vi i region Øst ønsker å rette et stort TAKK til Anne 

Birgitta for alt hun har vært og betydd for oss  

gjennom sin tjeneste som generalsekretær. Hun har 

vært en modig og tydelig leder i en utfordrende  

periode. Vi setter pris på alle de gangene hun har tatt 

turen ned til oss for å slå av en prat eller spise lunsjen 

sin sammen med oss. Nå ønsker vi Anne Birgitta og 

hennes familie alle gode velsignelser for tiden som 

ligger foran.

HILSEN STABEN I REGION ØST

Tidligere generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Foto: Eivind Horne

PORTRETT

GLEDE
Takker av i
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Andakt. Jeg vokste opp i Kisii, vest i Kenya, hvor  

landbruk og oppdrett av dyr er vanlig. Foreldrene 

mine hadde kuer, kyllinger og sauer. Noen ganger ba 

foreldrene mine meg om å ta vare på sauene. Jeg likte 

veldig godt å føre dyrene ut på åkrene for å beite. Den 

beste tiden var omtrent klokka 12.00, da de hadde 

spist nok, drukket vann og lagt seg under treskurene 

for å drøvtygge og nyte livet. Jeg satt fornøyd ved  

siden av dem. Jeg ledet dem hjem om kvelden før 

det ble mørkt og sikret dem for natten. Jeg sovnet  

lykkelig og drømte om og planla neste gang jeg skulle 

ta dem ut for å beite.

 Jeg ønsket alltid det beste for dyrene våre. 

Jeg førte dem til de beste beitemarkene, rene elver 

og førte dem hjem i god tid for å unngå nattens farer. 

Da jeg leste Salme 23, lurte jeg på hvorfor hyrden i  

teksten tillot sauene sine å gå gjennom døds- 

skyggens dal. Jeg tror at gjeteren her må ha hatt gode 

grunner til at han lot sauene sine gå gjennom en så 

mørk og farlig dal.

 Noen ganger kan vi befinne oss i lignende 

situasjoner. Skyer dekker til solen over oss og håpet 

blir mørkt. En spennende historie som startet med 

en solfylt sommer kan bli til en vinter i dødsskyggens 

dal. Vi kan gråte, tvile, angre, klage, stille spørsmål ved 

oss selv og Gud. Mørke daler er ikke det beste stedet 

å være. Jesus Kristus selv gikk gjennom en mørk dal 

på korset. I tre timer var det totalt mørke over hele  

landet. Mørket og den uutholdelige smerten han gikk 

gjennom fikk ham til å rope høyt: “Min Gud, min Gud, 

hvorfor har du forlatt meg” (Markus 15: 33-34). 

 I slike tider er det viktig å holde fast på troen 

på den gode hyrden. Han vet og bryr seg om hva du 

går gjennom og vil aldri forlate deg. Han har makten 

til å hjelpe deg til å gå gjennom den mørke dalen, og 

han er også der etter dalen.

 Det fortelles en historie om et barn som  

fryktet å sove alene på rommet sitt. Faren hennes 

foreslo å la henne sove med lysene på. Datteren 

svarte ham: “Pappa, jeg foretrekker å ha deg med meg 

i mørket fremfor å være i lyset uten deg.” For en trøst 

å vite at vi ikke er alene i den mørke dalen. Hyrden, 

som også er vår himmelske Far, er alltid med oss. Vi 

har et løfte fra ham i Hebreerne 13: 5 om at han aldri 

vil slippe oss og ikke forlate oss. Gud er med oss, og vi 

kan frimodig si: “…Herren er min hjelper, jeg skal ikke 

frykte. Hva kan et menneske gjøre meg” (Hebreerne 

13: 6).

PAUL OMAYIO
pao@normisjon.no

HYRDE
Den gode

Han vet og bryr seg om hva du går gjennom og 
vil aldri forlate deg. 
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Foto: Jaka Skrlep
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ANNE-LIN HYNNEKLEIV
REGIONLEDER
albh@normisjon.no
473 65 035

THERESE ANDREASSEN
FERMATELEDER
ta@normisjon.no
952 84 131

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

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT
kmnt@normisjon.no
932 81 347 

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
TEAMLEDER ACTA

mko@normisjon.no
476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT
msks@normisjon.no

980 97 905

OM OSS

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

FRIDA HEGGE LARSSEN
ACTAKONSULENT

fhl@normisjon.no
928 27 190

acta

normisjon

 barn  
og unge i

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

www.mer2021.no

STAVANGER
(11.) 12. – 14. mars 2021

PAUL OMAYIO
PROSJEKTMEDARBEIDER

pao@normisjon.no
998 63 740

PETTER PIITA ISAKSEN
LEIRARBEIDER

petter_isaksen@hotmail.com
971 16 946



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: Justin Young


