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Å GI
Man kan gi på så mange måter, enten det handler om å 
gi tilbake til et leirsted, økonomiske gaver, omsorg eller 
et medlemskap. Les mer om alt dette i bladet. 
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REGION ØST TORE BJØRSVIK
Vi har tatt en prat med ny 
internasjonal leder. 

BØNNELISTE
Tips fra Hakadal Normisjon.

Foto: Kelly Sikkema
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LEDER

Kjenner du deg trøtt? Trøtt av omstilling, annerledes- 

dager, avlysninger og mangel på møter med mennesker 

man så gjerne skulle hatt? Vi har stått i det lenge nå, en  

tilværelse der vi utfordres i relasjoner og der fellesskapet 

er begrenset. Har du det sånn, har jeg lyst å minne deg 

på å feste blikket på Jesus. Han ønsker å møte deg, gå  

sammen med deg og han vil føre deg gjennom. For 

meg handler det å feste blikket på Jesus om hvor jeg har  

fokus, slik at han kan møte meg og komme med ny kraft 

og styrke.

Jeg finner styrke i fellesskap, for tiden i litt nye former og 

mindre konstellasjoner. 

Jeg finner styrke i løftene som Bibelen er full av. Hør for 

eksempel løftet i 1. Peters brev 5,10: «All nådes Gud, som 

ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal 

utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast 

grunn»

Jeg finner styrke i bønnen, der Gud møter meg og jeg får 

møte han, der bønner bes for dere, for hans misjon, for vår 

verden og for mine kjære. 

Jeg finner styrke i takknemlighet, for at jeg får være hans 

barn, for frelse, for nåde, for styrke til dagen, for forbedere 

og trofaste givere, for at jeg får være en del av noe langt 

større når jeg får være med på Hans misjon.

Jeg finner styrke i håpet om en ny dag, i håpet som ikke 

svikter. 

Romerne 15:13

“Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, 

så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.”

ANNE-LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Tanken var å gjøre noe hyggelig 

for de som ga mye av tiden sin på 

Haraset leirsted – fra de frivillige  

ungdomslederne på leir og til naboer 

og andre som stadig vekk stiller opp 

med dugnadsånd, med snørydding 

og gressklipping. 

Da Team Haraset så dagens lys 10. 

september 2016 var vi sju unge  

voksne som var giret og ønsket å gi 

noe tilbake, da Haraset og folkene 

rundt har betydd så uendelig mye 

for oss og våre liv. Vi har bygget 

vennskap og fått vokse – både som 

person, leder og som kristen, under 

trygge og gode rammer. Nå var det 

vår tur til å bidra.

Fra begynnelsen av hadde vi en 

drøm om at vi en gang skulle drifte 

leirstedet selv. Og nå har det blitt 

en drøm som har gått i oppfyllelse! 

Veien har vært lang og litt kronglete, 

det er mye man må ta hensyn til og 

som må sjekkes opp når det skal 

skrives kontrakt. I mars 2020 ble  

kontrakten underskrevet med 

Normisjon region øst, og fra 

og med 1. april 2020 har det 

TEAM HARASET
vært Team Haraset som har driftet Hara-

set leirsted. I utgangspunktet er det en leie- 

kontrakt på fem år, med mulighet for forlengelse. 

Team Haraset står selv for utleie, inntekter og  

utgifter, og alt som hører med. Håvard Monsen er 

leid inn som driftsleder, men ellers er alt frivillig  

arbeid – vask, regnskap og plenklipping, for å nevne 

noe.

Grunntanken vår er å holde liv i dugnadsånden, 

og det er mange engasjerte. Fra de sju i starten, er 

det nå 30 medlemmer mellom 13 og 70 år! Selv om 

det ble litt tung start i begynnelsen da Covid-19 

kom, så er vi i gang. 12. septmeber arrangerte vi 

dugnad på Haraset, hvor det ble ryddet og kastet 

masse, blant annet i kjelleren, det ble gjort mye ute 

med blant annet kvistrydding og gressklipping, og 

første malingsstrøket av matsalen ble tatt. De gamle  

panelovnene i matsalen ble kastet, og nye kjøpt inn. 

Nye lamper i stua med bedre lys ble installert, det 

var på tide. Til sammen var vi nesten 20 stykker som 

stod på som bare det!

 

Sammen i region Øst gleder vi oss stort over den 

fine gjengen i Team Haraset, og gleder oss til å jobbe 

sammen og heier og ber for de. 

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
msks@normisjon.no

En glad dugnadsgjeng på Haraset. Foto: John Aksel Slåtsveen

Det har vært en 
spennende reise for 
Team Haraset siden 
oppstarten for fire år 
siden. Team Haraset ble 
grunnlagt for ledere og 
andre ildsjeler ved 
Haraset leirsted. 
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FOR REGION ØST
ØKONOMIRAPPORT

ØKONOMI

Tusen takk for den gode responsen på giroen 

“Den store Normisjonsfamilien.” Den har for 

oss blitt et håndtrykk på fellesskapet vi alle er 

en del av og som på mange måter ble satt på 

pause da Covid-19 traff oss i mars.

Bladgiroen samlet inn kr 86.000,-hvor det  

normalt samles inn ca. 25.000,- per giro.

Salgsinntektene bærer preg av manglende  

utleie på Fossheim og Dalen i en lang periode. 

Her ligger vi ca. 400.000,- bak budsjett.

På giversiden har den faste givertjenesten vært 

stabil hvis vi sammenligner med fjoråret, mens

vi som forventet ser en nedgang på gavene 

som er tilknyttet foreningsaktivitet og kirke- 

offer. Til alle våre givere: tusen takk for at dere 

har gitt og vært med og båret også økonomisk 

i denne tiden!

Når vi i dette bladet skal si noe om økonomien i regionen, 
kjenner jeg på hvilket annerledes år det har vært. Tallene vi her 
ser på er per august 2020.

Når det gjelder utgiftssiden ligger vi bedre an 

enn budsjettert, dette har sammenheng med 

at vi har hatt lite aktivitet grunnet Covid-19.

Det som også blir tydelig for oss er at det  

koster å drive misjon. Vi skulle jo gjerne heller 

hatt gjennomført arrangementer og spesielt alt 

leirarbeidet, men økonomisk står kostnadene i 

samsvar med aktiviteten. 

Vi er en fellesskapsbevegelse og mye av vår 

aktivitet er samlingsdrevet. Vi har hatt permit-

teringer i perioder der alt sto stille, men har 

raskt jobbet for å få folk tilbake i jobb og heller 

jobbe for å finne nye veier for å dele Jesus med 

nye generasjoner og folkeslag, slik at flere kan 

bli kjent med Ham.

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
albh@normisjon.no

“Den store 
Normisjonsfamilien”

kr 86 060

I tillegg til dette har vi i år søkt støtte til nye 

prosjekter og støtte fra staten tilknyttet  

Covid-19, som hjelper oss på inntektssiden.

(Statens krisepakke 2 kom i oktober og er ikke 

med i totaltallene vist under)

Her er en oversikt over disse:  

353.000,-   Herreløs arv - “Mangfold på leir”

68.500,-     Samlivskurs Fermate

115.139,-   Statens krisepakke 1

142.229,-   Statens krisepakke 2
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1. oktober tok Kjetil Vestel Haga over 

stafettpinnen som generalsekretær i Nor-

misjon. Haga har tidligere blant annet 

vært misjonær i Ecuador og har jobbet 

som rektor på Bibelskolen i Grimstad. Vi 

ønsker ham varmt velkommen og Guds 

velsignelse inn i de nye oppgavene. 

Ny generalsekretær

INFOvi til å ha mange færre medlemmer i Acta enn  

tidligere, fordi lokallagene rett og slett har hatt 

mindre eller nesten ingen aktivitet i løpet av 

året. Medlemstallet vårt kan være halvert, eller 

mer.

Vi ønsker å fortelle litt om hva medlemskap i 

lokallag og i leirklubb genererer økonomisk, og 

dermed også hva tapet av dette vil innebære 

framover for oss og barn  og unge i lokallagene. 

Ut fra medlemsantall i 2020 søker vi høsten 

2021 om støtte fra stat og kommune. Disse 

pengene får vi utbetalt i 2022. Støtten Acta Øst 

får gjennom kommunene og som Acta sentralt 

får gjennom staten er basert på medlemstall. Jo 

færre medlemmer, jo mindre støtte, til Acta Øst 

og til lokallagene, fordi de også får støtte ut fra 

hvor mange medlemmer de hadde meldt inn 

hos seg. For Acta Øst alene kan halvert antall 

medlemskap i 2020 bety et tap av inntekt på 

rundt kr 250 000,- i 2022. 

Oppfordringen vår er: Bli medlem! Pleier du 

eller ditt barn å være medlem i en klubb, et kor 

eller i leirklubben, så meld deg inn, selv om du 

ikke skal delta på noe i år. De 50 kronene du 

betaler inn som medlemskontingent kan vokse  

til det mangedobbelte til både koret eller  

klubben, og til oss i Acta Øst. Her har du 

muligheten til å gi en 50-lapp som alene vil  

generere en 1000-lapp i støtte til barne- og  

ungdomsarbeid.

Støtten gjelder barn og unge under 26 år.

Vil du melde inn i et lokallag? Kontakt lederne 

og spør hvordan det kan gjøres. Vil du melde 

deg eller et barn/ungdom inn i leirklubben? 

Send en mail til mko@normisjon.no med: navn, 

adresse og fødselsår til den du melder inn, så 

sender vi deg en betalingslenke på epost.

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

MEDLEMSKAP

Vi er fortsatt i en annerledes tid etter korona.  

På noen leirer er det færre påmeldt enn  

vanlig og vi har mindre kapasitet på leirene. 

Blant lokallagene ser vi at det er varierende 

hvordan lederne vurderer situasjonen. Noen 

har startet opp og noen ønsker å vente, og alle 

avgjørelser har vi full forståelse for. Arrange- 

ment må først og fremst oppleves trygt for 

de som skal gjennomføre og de som velger å 

komme, og dette oppleves forskjellig.

Norges fotballforbund meldte i september at 

20.000 barn og unge har sluttet med fotball 

etter koronatiden. Vi har enn så lenge ikke  

den samme oversikten over hvor mange som 

eventuelt har sluttet i våre lokallag rundt om 

i landet, men noen melder om det samme; at 

det har kommet færre etter koronastans. Enn så 

lenge kan det fortsatt være koronagrunner til at 

barna og ungdommene ikke kommer, det vet 

vi ikke. Men vi vet at i løpet av 2020 kommer 
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Et enkelt medlemskap kan gi mer enn du tror. Foto: Cecilie Rikter-Ydse

I år blir det ikke Bedehuset Christmas  

Edition i Storsalen, MEN på Giving Tuesday 

den 1. desember blir det en ny stuebasar 

live fra Galleri Normisjon. Det vil også 

bli mulig, så sant det er lov, å komme til  

Storsalen å se stuebasaren sammen med 

oss på storskjerm. Årene selges på app, 

men kaffe og vafler kan du få kjøpe fysisk.   

Sett av datoen, enten hjemme eller i  

Storsalen. Info om påmelding kommer på 

vår nettside.

Julebasar

Den store nedgangen i medlemskap i lokallag og leirklubben vår 
det siste året vil ha store konsekvenser for vår økonomi og støtten 
til lokallagene i 2022. Å melde inn ditt barn i klubben eller koret de 
går i til vanlig eller leirklubben vår, kan bety mer enn du tror!
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Tanker om å gi. 

Dette er en skummel historie å dele for det er veldig 

personlig. Men jeg fikk i løpet av en femårs prøve- 

periode oppleve giverglede og hva handlinger gjør 

med holdninger og fokus.

 

For et par år siden tenkte jeg i en periode mye på 

givertjeneste. Eller egentlig tenkte jeg på å kjøpe en 

ny leilighet. Men mens jeg planla dette så kjente jeg 

at det lugget i hjertet. Bibelen sier utrolig mye om  

rikdom, fordeling av rikdom og forvaltning av rikdom. 

I denne perioden dukket disse versene opp når jeg 

leste. Gud snakket til meg, men til å være misjonær 

kan jeg være ganske treg til å høre. Vendepunktet 

kom da jeg leste “Radikal” av David Platt. I denne 

boken utfordret Platt meg på penger og skrev: «Ikke 

vær så opptatt av tienden, det er greit å ha det som 

utgangspunkt, men: Start et prøveprosjekt, hvor mye 

er det mulig for deg å gi i et år?» Ok, jeg satte meg ned 

med kalkulator og fant ut at hvor mye det var mulig å 

gi i givertjeneste. 

 

Det gikk et år. Jeg var ganske overbevist om at 

jeg nå kunne gå over til å spare penger med god  

samvittighet. Da møtte jeg en kamerat som jeg hadde 

diskutert givertjeneste med året i forveien. Plutselig 

spurte han: «Det du snakket om, at du skulle prøve 

å gi mer. Holder du fortsatt på med det? Jeg og kona 

har diskutert dette en del. Vi er jo småbarnsforeldre, 

så vi kan ikke gi mye, men vi har startet på 23 %, 

og håper å få til mer etter hvert.» Jeg synes det er 

så utrolig kult å se at det er mulig. At helt normale, 

oppegående folk kan finne på å gjøre noe sånt. Jeg 

mener, du kan ikke se det på dem engang! Akkurat 

da var jeg ikke i tvil om at det var Gud som talte, så 

jeg fortsatte med stor iver i givertjenesten et par år 

til.  Jeg tror at vi må snakke mye mer om en raus giver- 

tjeneste. Vi må oppmuntre hverandre. Ikke fordi jeg 

tror noen blir prektigere av å gi bort penger, men  

fordi jeg tror det er sunt for oss. Det tvinger meg til å 

se hva som er meningen med at jeg er her. Jeg har fått 

en kort periode her på jorden.  Der jeg er, der er Guds 

rike til stede. Det er det som er poenget og meningen 

med livet. Det er det som er målet. Og hvis det er det 

som er målet, så må det få konsekvenser for hvordan 

jeg prioriterer livet, penger og tid. 

THERESE GLENDRANGE

PRØVEPROSJEKT
Et

Bibelen sier utrolig mye om rikdom, fordeling av 
rikdom og forvaltning av rikdom. 

9
Foto: Ksenia  Makagonova
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Hva er sjelesorg? 

Mange forbinder begrepet med sorg, men 

egentlig har ikke ordet denne koblingen 

til sorg. Det stammer fra tyskens «Seel-

sorge», som betyr «omsorg for sjelen». I  

sjelesorgrommet får du rom til å reflektere 

og bearbeide det du har på hjertet sammen 

med en fagperson som har taushetsplikt. Hva 

som blir tematisert i samtalene styres av dine 

ønsker og behov. 

Hvilken forskjell kan sjelesorg bety?

I forbindelse med denne artikkelen delte to 

tidligere konfidenter sine erfaringer med 

sjelesorg, «Alma» og «Silje».  Begge fortalte 

med innlevelse at samtalene var livreddende: 

«Uten sjelesorg tror jeg ikke at jeg hadde 

vært i live i dag», sier Silje. 

Den genuine omsorgen

Silje forteller at sjelesørgeren viste en genuin 

omsorg for henne, og fulgte henne som en 

likeverdig på livsveien. Han hjalp henne til å 

forstå at til tross for det hun hadde opplevd, 

så var hun normal. Dette bidro til at hun fant 

en sti gjennom kaos og smerte. 

Sammen om følelsene

Både Silje og Alma beskriver at det var  

viktig for dem å komme i kontakt med og 

gi følelsene et språk. Som barn bar Silje på 

en stor og vond hemmelighet: Over flere år 

hadde hun blitt utsatt for overgrep. Følelsene 

knyttet til disse opplevelsene var så vonde 

at hun trodde hun ville dø i møte med dem. 

Sjelesørgeren trygget henne på at hun skulle 

slippe å gå alene med dem. Silje beskriver at 

«da ble de ikke så farlige lenger». 

Alma forteller at sjelesørgeren hjalp henne 

med å utforske og invitere Jesus inn i 

følelsene. Gradvis kjente hun hvordan Guds 

fred roet det som var opprørt inni henne. I 

dag tenker Alma at følelser er noe Gud har 

skapt oss med, som har en viktig funksjon i 

livet. 

Hver uke får Fermate henvendelser fra personer som ønsker 
samtaler. I 2019 tok vi imot ca. 300 konfidenter. Behovet for 
noen å snakke med er stort. 

Mange undertrykker sine følelser, noe som kan føre 

til bla angst og depresjon. I sjelesorgrommet gis det 

rom for bevisstgjøring av følelser i en trygg setting, i 

fellesskap med noen som står i de sammen med deg.  

Alt blir kanskje ikke fikset, men ved å sette ord på det 

vonde i livet kan byrden bli lettere å bære. 

Terapi kontra sjelesorg

Det blir ofte sagt at «sjelesorg er ikke terapi». En  

sjelesørger stiller ikke diagnoser eller gir terapeutisk 

behandling, men sjelesorgsamtaler kan ha en  

terapeutisk effekt. Av og til vil likevel terapi være mer 

hensiktsmessig. Alma og Silje har begge to erfaring 

med å kombinere sjelesorg og terapi, og forklarer at 

disse kan utfylle hverandre på en god måte. 

Det som er unikt for sjelesorgen er at troen på den 

Gud som har skapt og elsker det skapte, får en  

sentral plass. For Silje var det viktig at de sterke guds- 

opplevelsene som berget livet hennes ble trodd og 

tatt på alvor i sjelesorgrommet, siden psykologen var 

mindre åpen for det åndelige. 

Hvem kan gå til sjelesorg?

Terskelen for å ta kontakt med en sjelesørger kan  

oppleves høy. Noen tenker at det de kommer med 

er for stort, andre kan oppleve at det er for lite. Men  

faktum er at ingenting er for stort eller for lite. Hvis du 

har noe i livet som du ønsker å samtale fortrolig om, 

så kan du gå til sjelesorg. 

Ønsker du å vite mer om samtaler hos Fermate?  

Ta gjerne kontakt med Fermateleder Therese  

Andreassen, tlf 408 17 160, epost: ta@normisjon.no. 

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Foto: Robb Leahy

FERMATE

SJELEOMSORG
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Tore Bjørsvik startet som ny internasjonal leder i  

Normisjon i mai i år. Vi har tatt en prat med han og 

ber han først beskrive seg selv. «Jeg er far, sønn, 

bror og ektemann. Teolog, prest og misjonær. Frelst, 

Guds barn, synder og fordømt, ren og rettferdig og  

himmelen verdig.»

Han er vokst opp i Norsk luthersk misjonsselskap 

(NLM) og misjon har vært en viktig del av hans  

oppvekst. Når jeg spør om han har en historie hvor 

misjon ble viktig for han, forteller han om familien 

Fauske, en misjonærfamilie fra Sunnfjord der han  

vokste opp, som dro til Peru. «Å se mennesker som jeg 

kjenner reise ut og komme tilbake med fortellinger 

om det de hadde opplevd, har vært med å person- 

ifisere misjon for meg. Det gav meg en opplevelse av å 

være hekta på det som skjer der ute.» I april 2020 kom 

han og familien selv hjem etter 8 år som utsendinger 

for NLM i Peru. 

Tore formidler engasjert når jeg videre spør om hans 

hjertesak. Han har alltid hatt hjerte for internasjonal 

misjon, samtidig forteller han at hjertesakene nok 

også har endret seg litt opp igjennom. Da han var 

ungdomsarbeider i studietiden i Oslo, ble storbyen 

en hjertesak for han, så ble han prest, og menigheten 

og de pastorale oppgavene ble viktig, og dette fulgte 

også med han inn i tjenesten som misjonær.

På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg som ny i 

Normisjon svarer han at Normisjon er en mangfoldig 

og spennende organisasjon, der det ligger muligheter 

i at den er så mangfoldig, men også utfordringer  

knyttet til det å stå sammen og å ha felles mål. Det 

har vært litt vanskelig å få øye på hva Normisjon vil, 

fordi vi vil så mye forskjellig. En av utfordringene han 

ser er det lokale eierskapet i organisasjonen. Det opp 

summeres godt i bestillingen han har fått fra lands- 

styret, nemlig å desentralisere misjon samtidig som 

det skal ivaretas et godt strategisk fokus. Her ligger 

det en stor utfordring i å få dette til å henge sammen. 

«Vi må jobbe med å få misjon til å være mennesker og 

menigheter nær, og samtidig ivareta kvalitet og stra- 

tegisk fokus hvor vi ivaretar helheten. Vi må ikke i 

strategiene miste for øye at misjon må eies av de lokalt 

engasjerte. Det var sånn jeg fikk hjerte for misjon,  

ved at jeg fikk komme tett på», forteller han. Til slutt 

sier han at han drømmer om at det internasjonale  

arbeidet skal vokse og at vi i økt grad skal kjenne eier-

skap til misjon både lokalt og internasjonalt. 

ANNE-LIN HYNNEKLEIV
albh@normisjon.no

LEDER I NORMISJON
ny internasjonal

Normisjon er en mangfoldig og spennende 
organisasjon.
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Foto: Arkiv

Man må ikke miste for øye at misjon må eies av det lokalt engasjerte 
menneske og det lokale arbeidet. Det var sånn jeg fikk hjerte for 
misjon ved at jeg fikk komme tett på.
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Her er det en god ide for dem som trenger 
en fin mal for forbønn i foreningen, som 
jeg fikk fra Hakadal Normisjon.
 
Jeg hadde lyst til å dele den til inspirasjon 
og hjelp i bønnearbeidet.
 
Start med Fil. 4. 6-7:
“Vær ikke bekymret for noe, men la i alle 
ting bønneemnene deres komme fram for 
Gud i påkallelse og bønn med takk.
Og Guds fred, som overgår all forstand, 
skal bevare deres hjerter og deres tanker 
i Kristus Jesus.”
 
Be om bønnens ånd.
Be om vekkelse i nærområdet.
Be for alt  foreningsarbeid i andre misjons- 
organisasjoner i nærområdet.
 
Be om at Gud vil utløse de nådegavene vi 
trenger i vår tjeneste.
Be for Landsrådet i Normisjon og general- 

sekretær Kjetil Vestel Haga.
Be for alle skolene i Normisjon.
 
Be for regionstyret i region Øst.
Be for de ansatte i Normisjon og Acta i  
region Øst.
 
Be for fritidsforkynnerne i region Øst.
 
Be for det internasjonale arbeidet i  
Normisjon.  Be spesielt for det eller de dere 
har som prosjekt.
 
Avslutte med Vår Far og velsignelsen  
sammen.

LEIF GORDON KVELLAND
leif.g.kvelland@normisjon.no

EN BØNNELISTE

BØNN 

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

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: Joanna Kosinska


