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Årsmøte
Det blir årsmøte for Normisjon region Øst 10. april og 
Actas avholdes 1. mai. Velkommen skal du være!
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REGION ØST LEIRESKREDET
Elin på Gjerdrum forteller om 
ulykken og fellesskapet.

VÅRE MISJONSLAND
Hvilke land snakker vi om? 

Foto: Kristina Thorängen
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LEDER

Vi er skapt med en lengsel i oss etter å være i relasjon med 

Gud vår Far (1. Joh. 3, 1). Når vi får leve i troen på han, 

da kan hjertet finne ro (Sal 62, 2). Han vil gi oss av sine 

gaver, våre liv vil preges av Han og vi får del i Guds rikes  

sannheter. Gud vil også dele sitt hjerte med oss. Hans 

hjerte banker for de som fortsatt ikke kjenner Ham 

og vi sendes ut med befalingen: gå derfor ut og gjør  

mennesker til disipler (Matt. 28, 19).

 

Normisjon region Oppland vedtok på å sitt årsmøte i fjor 

høst et ønske om sammenslåing med region Øst. Dette 

skal opp som sak på vårt årsmøte 10.april. Utfordringen 

kommer med mange gode muligheter, men også en del 

spørsmål. Vi har jobbet grundig og mye med dette siden 

utfordringen kom. I dette bladet finner du innkalling til 

årsmøtet, av hensyn til restriksjonene blir formen digital. 

Du finner innkallings- og påmeldingsinformasjon lenger 

bak i bladet. Kom og ta del i samtalene og viktige vedtak.

 

Det er Guds misjon vi inviteres til å være med på. Det er 

frihet og muligheter i det. Vi skal gjøre en grundig jobb, 

analysere og reflektere, og til syvende og sist er det Guds 

misjon vi får være med på. Det er først og fremst Hans  

misjon som vi får den ære av å være en del av. 

 

Gud, vi ber; vær med i våre strukturer og kom inn i våre liv 

med ditt nærvær. Led oss og vis oss vei. Amen.

ANNE LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Region Oppland eier 2 leirsteder, 

har 20 foreninger i Normisjon, 16 

lokallag i Acta og 12 SMM-avtaler 

med DnK. Viken Folkehøgskole på 

Gjøvik er også tilsluttet regionen.  

Regionen har 17 fritidsforkynnere og 

3 stillinger i til sammen 1,4 årsverk.

 

Region Øst har utført et omfattende 

kartleggingsarbeid etter region  

Opplands vedtak. Vi opplever at Gud 

fortsatt har et oppdrag for Normisjon 

i Oppland, og ressursene knyttet til 

den virksomheten som drives rundt 

leirstedene og det lokale arbeidet i 

Acta og Normisjon gir håp for fortsatt 

misjon i regionen. Utfordringen ligger  

nå i at regionen har få foreninger, få 

frivillige ledere og få ansatte. En stor 

del av ressursene brukes på admin- 

istrasjon og det vil være fordeler ved 

å bli en del av en større region. 

 

Region Øst har gjort store endringer  

i organisering, regnskapsrutiner og  

informasjonsarbeidet. Øst har i 

dag 11 ansatte (8,5 årsverk) og mer 

enn 175 foreninger i Acta og Nor-

misjon. Dessuten 4 menigheter, 

Bjerkely folkehøgskole, eget  

regionmagasin og en økende 

MULIG SAMMENSLÅING
fastgivertjeneste. Mange møter med region- 

styreleder Ragnhild Gravem i Oppland er  

gjennomført. Ansatte i begge regioner er hørt, og 

muligheter, trusler, fordeler, ulemper og mulige  

fallgruver er drøftet.

 

En felles region på Østlandet gir mulighet for  

samarbeid og utvikling av bedre leirarbeid, leder- 

utvikling, felles administrasjon og organisering av 

ressurser, nettsider, magasin og regnskap. Vi ser 

muligheten for et eget folkehøgskoleteam i regi 

av Acta, eventuelt i samarbeid med Danvik og 

Haugetun. Et premiss i region Opplands vedtak, er  

opprettelse av en stilling med fokus på misjons- 

arbeid og ledertrening i Innlandet fylke. Ressursene 

til denne stillingen hentes fra midler som gis i  

Oppland i dag og vil per nå ikke føre til en om- 

fordeling av Øst’ ressurser. Vi er ikke blinde for fall-

gruvene. Avstanden til regionleddet kan være en 

utfordring.

 

Regionstyret vedtok på sitt møte 2. mars at de  

anbefaler årsmøtet i region Øst å gå for en sammen-

slåing med region Oppland. Be for prosessen, del 

dine tanker om dette med oss, bli med på årsmøtet 

10. april og delta i debatten om mulighetene i en ny 

region. 

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
dwhs@normisjon.no

Dørfallet, Ringebu  Foto: Vego Media

Etter en periode med 
omorganisering og 
nedbemanning vedtok 
fjorårets årsmøte i region 
Oppland å søke om 
sammenslåing med 
region Øst. Velkommen til 

årsmøte!
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Hva er det som har skjedd?

Elin Lerberg er leder i Gjerdrum Normisjon, 

som består av omtrent seksti medlemmer. 

Hun forteller at den 30. desember våkner 

hun grytidlig av at telefonen ringer. Hennes 

fadderbarn vil forsikre seg om at hun er i 

trygghet. I full forvirring slår Elin på nyhetene,  

som forteller om skredet. Sirenene og 

helikopterlyden på skjermen blander  

seg med lydene hun hører utenfor huset. 

Telefonen blinker stadig av meldinger fra 

personer som lurer på om hun er trygg.

Raset fortsetter. Elin kjenner på hvor hjelpe- 

løse de er mot naturens krefter. Hun forteller 

om bekymringen over de menneskene som 

bor i det rammede området. Nesten tusen 

personer må forlate sine hjem på grunn av 

rasfaren. Alle på sykehjemmet og omsorgs- 

boligene er evakuerte. Flere av medlemmene 

i foreningen bor der. Elin lurer på hvordan de 

har det, og om de er i sikkerhet. Hun spør 

seg selv: «Hva er riktig å gjøre nå?» Gjerdrum  

Normisjons bønnetjeneste blir satt i gang,  

via tekstmeldinger oppfordrer man hveran-

dre til å be for de som er rammet. 

Etter skredet fikk Normisjon Gjerdrum raskt 

henvendelser fra regionkontoret  og  nabo- 

foreningene, som ønsket å vise omsorg 

og støtte. Sigmund Danielsen tok kontakt  

på vegne av Norkirken Skedsmo, og 

spurte «Hva kan vi bidra med?» Med sin 

mangeårige erfaring som sjelesørger  

i Fermate var det naturlig for Sigmund  

å stille opp som samtalevakt i kirken, sam-

men med Elin. Kirken har vært åpen for de 

som ønsker å tenne lys, komme til samtale 

eller bare være sammen i stillhet. Både  

Sigmund og Elin beskriver det som svært 

meningsfullt å stå i denne tjenesten.  

Norkirken Skedsmo har også inkludert  

Gjerdrum i sin møtevirksomhet. 

Etter raset mottok Elin meldinger  

og støtte i bønn fra Normisjons- 

venner over store deler av landet. Hun sier: 

«Det kjentes godt å være omsluttet. Vi stod 

ikke alene.» Ut på ettermiddagen den 30. 

desember møter hun noen andre kvinner 

Da skredet i Gjerdrum gikk, viste det seg at støtten fra 
fellesskapet hadde stor betydning. 

fra foreningen: «Vi hører helikoptrene. Men inne der, i  

fellesskapet, kjente jeg en anelse av Guds kraft.» Elin 

har vært opptatt av å være der for enkeltmennesker  

som trenger det. Men hun har også selv vært av- 

hengig av å få ta imot omsorg og gode samtaler for å 

finne veien tilbake til hverdagen igjen. 

Etter raset har ungdommer tatt initiativ til kvelds-

bønn i kirken. Normisjon har lånt ut misjons- 

huset til den kommunale barnehagen, som plutselig 

sto uten lokaler. I den første perioden ble misjons- 

huset også brukt av hjelpemannskap. 

«Det er når kameraene slås av som vi trenger forbønn 

og omsorg som mest. Vi håper at våre kristne venner 

vil fortsette å være med i bønn for Gjerdrum,» sier 

Elin. Hun sier at det er godt å vite at regionen har et  

profesjonelt sjelesorgtilbud hos Fermate sjele-

sorgsenter, noe som kanskje flere vil få behov for etter 

hvert. 

Vi vil oppfordre hele Normisjonsfamilien til å fortsatt 

be for Gjerdrum. La oss sammen omslutte de i våre 

bønner. 

 

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Barnehagen på misjonshuset. Foto: normisjon.no

GJERDRUM

LEIRSKREDET I 
GJERDRUM
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I Acta kjenner vi at det er viktig for oss 

med gode møtepunkter og derfor vil vi 

denne våren reiser vi på bålpanneturné. Vi 

disker opp med pølser, smores og pinne-

brød, andakt og prat.

Vi kommer til Fossheim leirsted 23. mars 

og til Frogner misjonshus 6. april, og reiser 

gjerne til flere steder. 

Ønsker dere at vi skal komme på bål- 

pannekveld til dere? Ta kontakt med  

Margrethe på mko@normisjon.no.

Bålpannebesøk

INFO

6

I 2020 produserte Fermate et digitalt  

parkurs i samarbeid med Vil vekst 

og Kirkerådet. Tid for to hadde 104  

deltagere, som fikk verktøy for å styrke 

parrelasjonen. I 2021 planlegger Fermate  

nye parkurs: Gottmans 7 prinsipper for 

gode samliv arrangeres i Storsalen til 

høsten. Kurset er basert på omfattende 

forskning som er gjort på parrelasjoner.

Parkurs med Fermate

DIGITAL VÅR I ACTA
Vi i Acta Øst ønsker i denne tiden å skape møtepunkt for barn, 
ungdom og ledere. Og når det er vanskelig å gjøre fysisk, så gjør vi 
det digitalt. Vi har en rekke arrangement denne våren som man kan 
være med på hjemme fra egen stue. Her får dere en oversikt over 
alt som skjer digitalt denne våren.

FebruarTreat 

Det ble en koselig samling for tweens, 

ungdom og ledere med Treatpakke i 

posten, bingo, quiz og andakt. 48 

var med på denne.

Låtskriverkurs

3. mars: Låtskriverkurs kl. 19.00 

– 21.00 med Inge Andreas  

Jacobsen. Her kan du lære om å 

skrive egne sanger og i etterkant 

av dette blir det en konkurranse 

hvor man kan sende inn egen 

sang og vinne innspilling i studio.

Andaktskurs

9. mars: Kurs i hvordan under-

vise bibelhistorier for barn i ulike  

aldere og tweens. Kurset holdes Jorunn  

Singstad Djupvik. Send en epost til pao@

normisjon.no for påmelding. 

Andre kurs

Mellom mars og juni (datoer kommer):

- Styrekurs, som et styre kan bli med på 

sammen

- Rekruttering av deltakere og nye ledere for 

lokallag

-Kurs i hvordan arrangere et arrangement

Påskeleir

27. mars: Vi gjenopptar oppskriften fra 

juleleir og lager Digital påskeleirdag for 

barn og familier. Vi legger opp til mest 

mulig interaktivitet og oppfordrer 

 til at man samler noen barn eller  

familier sammen for å være med på 

dagen. Påmelding og info på checkin.

no.

Årsmøte

1. mai: Vi legger opp til digitalt 

årsmøte i år, men med et lite håp om at 

det kan bli mulig at de som vil kan komme 

til Lillestrøm Normisjon og se det sammen. 

Sakspapirer, innkalling og info vil komme på 

nettsiden vår, i nyhetsmail og Facebook.

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Kordirigentkurs

24. mars blir det digital dirigentkurs, 

påmeldingen er åpen i checkin. 
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ÅRSMØTER

Når: Lørdag 1. mai, kl. 12.00 – 13.30.

Plattform: På Zoom, vi ønsker å samles på  

Lillestrøm Normisjon dersom gjeldende  

smitteregler tillater det, men det vil uansett bli 

en digital løsning.

Påmelding og info: På checkin.no/q/10136, 

du må registrere deg her for å ha stemmerett 

på møtet.

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på  

normisjonost.no seinest 17. april. 

Saker til årsmøtet og kandidater til styret: 

Forslag til saker og forhandlingsemner må 

være innkommet til Actastyret senest fire uker 

før årsmøtet. Forslag sendes på epost til mko@ 

normisjon.no innen 3. april. Her kan du også 

foreslå aktuelle kandidater til styret. Det er lov 

å foreslå seg selv. NB: sjekk med vedkommende 

om han/hun har lyst før du foreslår noen. 

Møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet.
Utdrag fra lovene: § 2 i Actas lover, Årsmøtets 
sammensetning: Årsmøtet (med møte-, tale,- 
og stemmerett) består av:
a)medlemmene i Acta- styret og Acta-leder i 
regionen.
b)alle Actas foreningsmedlemmer i regionen 
c)alle Actas direktemedlemmer i regionen 
d)inntil to ledere fra hver forening tilsluttet 
Acta.
e)én representant valgt av og blant de re-
gionalt Acta ansatte.

Innkalling til 
Actas årsmøte

Program

09:30 

Innlogging på Zoom, den digitale plattformen 

for dagen. (Får du det ikke til kan du kontakte 

oss på:  (Therese:  952 84 131 eller Margrethe: 

476 42 580)  

10:00: Åpning og bønn

Tale og bønn ved Kjetil Vestel Haga 

10:20: Årsmøtesaker 

Leders tale: Anders Østby 

Strategisk innlegg: Kjetil Vestel Haga

Godkjenning av innkalling og saksliste og 

godkjenning av kjøreregler.  

Valg av dirigenter

Konstituering 

Årsrapport og regnskap 

Budsjett 

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer 

v/valgkomiteen 

Valg av valgkomité 

Valg av revisor 

Valg av utsendinger til GF blant 

direktemedlemmer

12:00 – 12:30: 30 min pause for lunsj

12:30

Regionstyret anbefaler sammenslåing mellom 

Normisjon region Oppland og Normisjon re-

gion Øst. Innspill og valg.

13:50 Bønn 

for arbeidet, nytt styre og utsendelse

Normisjons  
årsmøte 10. april

 

Region Øst, Staffeldtsgt 4, 0166 Oslo.  Kontonr 3000.14.71607.  Tlf.: 22 98 60 70 e-post: region.ost@normisjon.no 

 
  
 
Til alle foreninger og direktemedlemmer 
 i Normisjon region Øst  
   Oslo, 2. mars 2021 
 

Innkalling til regionårsmøtet 2021 
Digitalt via Zoom, lørdag 10. april kl. 10.00 – 14.00 

 
Kjære medarbeidere! 
 
Du er herved innkalt til regionårsmøtet lørdag 10. april. Møtet blir gjennomført digitalt via Zoom.  
 
Landsstyrets utsending dette året er Kjetil Vestel Haga. Vi føler oss privilegert over at vår nye 
generalsekretær er med oss i år og gleder oss til å høre han dele Guds ord og dele fra felleskontorets 
arbeid. Han blir med oss gjennom dagen.  
 
VIKTIG INFO: 

• Årsrapporter og årsmøtepapirer kan lastes ned på våre hjemmesider 
www.normisjonost.no sammen med regnskapet. Her vil du også finne kjøreplan for 
hvordan vi praktisk kommer til å gjennomføre årsmøte. 
 

• 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. 

 
• Påmelding skjer ved å sende epost til kmnt@normisjon.no. Oppgi navn, epost og 

foreningen du representerer, ev om du stiller som direktemedlem.  
De påmeldte vil motta link til årsmøtet og kandidatnummer.  

 
• Påmeldingsfrist 3. april 2021 

 
• Vi tar i år ikke betalt for årsmøtet, men oppfordrer deg til å gi en gave til regionen og 

foreningene til å samle inn en ÅRSMØTEGAVE. Gavene kan settes inn på konto: 
3000.14.71607 eller vippses til 71580 – merk med årsmøtegave.  

 
Hilsen 
Normisjon region Øst 
 
 
Anne Lin Bringaker Hynnekleiv 
Regionleder, Normisjon region Øst 
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Andakt. 

“Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig 

om, for jeg er din Gud!”

Dette bibelverset fra Jesaja 41,10 dukket fram en 

dag da tankene kretset om alt rund oss som skaper 

bekymring. Selv om jeg har det godt på mange vis, 

ser jeg jo at det er mange som opplever krevende 

utfordringer. Korona-pandemien får så mange slags 

konsekvenser. Vender vi blikket utover mot den store 

verden, er det også nok å uroes over. 

Blir det ikke for enkelt og banalt å trøste seg med 

et gammelt profetord? Om det hadde sin virkning 

blant et landflyktig folk for over 2500 år siden, blir det 

vel fort en virkelighetsflukt i en komplisert tid som 

vår? – Jeg er ikke så sikker på det. Tvert imot er jeg  

ganske trygg på at tilliten til Gud gjør det mulig å leve 

med håp midt i en hverdag hvor vi kjenner oss små og 

hjelpeløse i møte med alt som skjer. 

At vi er små, er sant. I Bibelen kalles vi til og med for 

støv! Men den samme Bibel lar oss få vite at vi er  

elsket av Gud og så verdifulle at han lot Jesus gi sitt liv 

for å sette oss fri. Av Jesus får jeg høre at jeg er lys og 

salt i verden. Da forstår jeg at det jeg gjør, betyr noe. 

I min hverdag kan jeg møte medmennesker slik at de 

som trenger det, får hjelp og trøst. Summen av det vi 

hver enkelt av oss kan bidra med, er stor. Og viktigst 

av alt: Det gamle bibelordet er ikke utgått på dato. Vi 

som kjenner Jesus, vet hva Guds makt og kjærlighet 

er. Vi har ikke svar på alle spørsmål, men vi vet det er 

en som har alle tider i sin hånd (Sal 31,15f ). Når jeg 

også får være i hans hånd, gjør det noe med frykten. 

Og jeg kommer også på et annet ord fra Salmenes 

bok (Sal 73,23f ), uttalt av en som lenge hadde strevet 

med å forholde seg til alt det vonde og urettferdige 

i verden: «Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min 

høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar 

du meg opp i herlighet».

SVEIN GRANERUD

Gammelt ord

Vi har ikke svar på alle spørsmål, men vi vet det 
er en som har alle tider i sin hånd.

11
Foto: Ethan Hoover

FOR VÅR TID
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MISJONSLAND
Normisjon har til sammen 12 samarbeidsland. De siste 
årene har vi fulgt “våre” misjonærer, altså de som har hatt 
hjemmeadresse i region Øst, litt tettere, og dermed også 
deres land og prosjekter. Nå har flere av disse kommet 
tilbake til Norge, og vi tenker det er på tide å se mer på alle 
disse 12 landene og arbeidet som gjøres der.

Det er to samarbeidsland i de amer-
ikanske verdensdelene: Cuba og Ec-
uador. Der jobber Normisjon med 
menighetsbygging, evangelisering, 
teologiutdannelse og utdanning. 

I Afrika og Asia finner vi 10 misjons-
land/prosjekter: Aserbajdsjan, Bang-
ladesh, Buthan, India, Kambodjsa, 
Mali, Midtøsten/Nord-Afrika, Nepal, 
Senegal og Thailand. Arbeid med  
menighetsbygging og evangelisering 
går igjen i de fleste av disse landene. 
Aserbajdsjan, Buthan og Nepal har 
ulike helseprosjekter, mens det i  
India, Bangladesh og Kambodjsa  

jobbes for trygg og god utdanning.  
I Mali oversettes det bibel, og i 
Midtøsten/Nord-Afrika jober de med 
tv-kanalen Sat-7. Som et av de nyere 
samarbeidslandene, er det i Senegal 
pionerarbeid som står på agendaen. 
Les mer om prosjektene og arbeidet 
som gjøres på normisjon.no. Tenk så 
mye vi får til sammen! 
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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

PAUL OMAYIO
PROSJEKTMEDARBEIDER

pao@normisjon.no
998 63 740

Regionens leirsteder

Foto: Annie Spratt

 Selv om MER 2021 med HUB-er ikke blir noe av, ønsker vi 
uansett å samle ansatte og frivillige til noen digitale 
samlinger i løpet av fredag 12.mars - vi ønsker å skape en 
dag som er gøy, retningsgivende, inspirerende og 
samlende!

Det blir inspirasjonssamlinger for ansatte i ulike grupper. Tidspunktene på disse 

vil være som følger: Acta-ansatte: 10:00 – 11:30, ledergruppene ved skolene: 

10:00 – 11:30, alle ansatte i Normisjon og Acta: 12:00 – 16:00

Fellesskapskvelden for ansatte og frivillige starter 18:45! Se fullverdig program 

for begge sendingene på nettsiden: mer2021.no. Sendingene vil være mulig å 

følge sammen med din stab på kontoret eller samle en gjeng hjemme, i kirka 

eller på bedehuset – om tiltakene der du bor tillater det. Sendingen vil foregå 

på nettsiden.



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: Filip Urban


