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Actas visjon er «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger 
og ærer Jesus Kristus». Sammen med Normisjon har vi verdiene «Elsket og 
sendt».  Dette er det vi jobber for på alle leirer og arrangement, alle møter 
med enkeltmennesker, alle samarbeid og i hvert trykk på datamaskinen. Vi 
står sammen i dette arbeidet fordi vi ønsker å peke på Han som er veien, 
sannheten og livet.

Vi har mange frivillige medarbeidere som gjør en fantastisk innsats i 
regionen!  En STOR takk til dere alle! Dere er de viktigste i Actas arbeid og 
gjør en utrolig viktig jobb med å lage gode og trygge felleskap for barn og 
unge hvor de får bli kjent med Jesus. Takk også til alle dere som gir til Actas 
arbeid, vi er avhengig av gode støttespillere for å kunne fortsette videre.

Ved utgangen av året var det 82 registrerte lokallag i Acta region Øst med ca 
2500 medlemmer totalt. Vi har fått 6 nye lokallag dette året. Fire av de nye 
lokallagene er fra to internasjonale menigheter i Oslo. Dette synes vi er  
gledelig og spennende. Vi håper vi kan få flere lokallag og samarbeid  
framover med lignende menigheter.

De ansatte i Acta vil gjerne besøke lokallag og bidra der. Dette har vi fått 
gjort en del av til tross for koronaår, men skulle gjerne besøkt flere. Vi har  
arrangert noen workshop og kurs for lokallagsledere og lederspirer dette 
året, som du kan lese om her. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger på at 
disse har vært bra og inspirerende. 

Soul Children Crew Workshop og X-Soul Teens 
workshop
En helg i september arrangerte vi sammen med Soul Children sentralt en 
workshop for alle Soul Childrenledere og X-Teens i Øst. Det ble fire timer med 
undervisning og erfaringsdeling med lederne og en kveld med workshop 
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for X-Soul Teens - altså tidligere Soul Teensmedlemmer. Det kom 10 ledere til 
lederworkshopen og rundt 15 på X-Teens workshop fra 8 ulike kor. Alle som 
kom på X-Teenssamlingen var med å bidro på gudstjeneste i Storsalen  
søndagen etter.

Kurs om Aldri Alene
I september inviterte vi til kurs i Aldri Alene, som er et undervisningsopplegg 
for tweens som Acta lager sammen med flere organisasjoner. 16 lokallags- 
ledere og ansatte deltok på kurset.

Dirigent- og lederworkshop
I oktober samlet vi 22 dirigentspirer fra 7. klasse og oppover til leder- og 
dirigentworkshop. Her fikk de undervisning i hvordan dirigere, tips og triks, 
praktiske øvelser og et mini andaktskurs. 

Vi er stolte av og prioriterer høyt leirarbeidet i Acta øst. Vi ser at leir er en 
utrolig fin arena for å skape trygge gode felleskap hvor barn og unge kan 
møte, følge og ære Jesus Kristus, og ha et fristed hvor det er lettere å være 
kristen. Vi har gjennomført 6 fysiske leirer i år, i tillegg til en digital juleleir. Vi 
har på disse leirene hatt et samlet antall på 182 deltakere.

Koronaåret 2020
2020 har vært et krevende leirår på grunn av korona. Vi har gjort løpende 
vurderinger gjennom året og gjennomført de leirene vi har ansett det som 
forsvarlig å gjennomføre ut fra gjeldende retningslinjer. 14 leirer har blitt 
avlyst, noen med et annet alternativ. Rundt påske sendte vi ut et dokument 
til inspirasjon om hvordan man kunne lage påskeleir hjemme. Vi satte opp en 
dagsleir for tweens på Fossheim og en Familiedag på Haraset i juni. Dags- 
leiren ble gjennomført, Familiedagen fikk ingen påmeldte. I stedet for jule-
leirene våre for barn laget vi en digital juleleirdag som også ble gjennomført. 
Vi gleder oss veldig til å kunne gjenoppta leirarbeidet vårt som normalt igjen 
når det er mulig.

Årets nyvinning: Digital juleleir
Da det heller ikke kunne gjennomføres juleleirer bestemte vi oss for å forsøke 
en digital juleleir. Vi fulgte leirrytmen med bibeltime med andakt og sang, 
juleverksted med hobbypakke som vi sendte ut i posten, digitale lek og spill, 
festkveld med innslag og kveldssamling. Det vil aldri bli det samme som å 
møtes på leir, men vi fikk positive tilbakemeldinger på at barna hadde kost 
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seg, og det opplevdes viktig å få til noe etter mange avlysninger.

Mangfold på leir
I juni 2020 fikk vi innvilget støtte av LNU Aktivitetsstøtten til et prosjekt vi har 
kalt Mangfold på leir. Dette prosjektet har som mål å få med flere barn og 
ungdom fra migrant- og internasjonale menigheter med på leir. Fra august 
har vi hatt Paul ansatt hos oss til å jobbe med dette prosjektet. Å jobbe med 
å rekruttere til leir når vi knapt har hatt leirer har vært utfordrende, men Paul 
har fått gjort mye. Han har oversatt en generell brosjyre om Acta til engelsk, 
fortalt mange om Acta og leir og han ha gjennomført et digitalt seminar for 
søndagsskoleledere i november. Her fikk vi fortalt om både leir og lokallag 
til mange menigheter. I desember søkte vi LNU om prosjektet kan rettes mer 
inn mot å starte nye lokallag som vi kan rekruttere til leir på sikt, siden l
eirsituasjonen var som den var. Det fikk vi innvilget. Prosjektet varer fram til 
juni 2021.

Leirstatistikk de siste tre årene

Vi jobber stadig med ledertrening i Acta region Øst. De unge er 
morgendagens ledere, og det er meningsfylt og viktig å investere i dem. Den 
største delen av ledertreningen skjer kontinuerlig på forskjellige måter i alle 
våre lokallag, men for oss er også den ledertreningen som skjer på leir viktig. 
Vi får se at leirlederne vokser både som ledere og i troen, og dette er enda en 
grunn til at savnet etter leir har vært stort i 2020. 

Nasjonalt lederkurs
Vi har to ledere fra vår region som er med på Acta sitt nasjonale lederkurs 
som blir gjennomført på Gå ut senteret med fire samlinger over to år. Acta 
Øst har støttet dem med kurskontingent og har ordnet medvandrer. Planen 
er at de skal ha sin praksis i Acta Øst. 

Ledertrening
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Team leirsjef 
Prosjekt Team Leirsjef ble fullført våren 2020, også dette et prosjekt med 
støtte fra LNU aktivitetsstøtte. Gjennom Team Leirsjef har vi fått lært to unge 
voksne i det å være leirsjef. De har fått innsikt i leirsjefrollen både gjennom 
teori og praksis. Team Leirsjef rakk å gjennomføre Kreativ leir før korona brøt 
ut og hadde dagsleir på Fossheim som sin siste leir i prosjektet hvor de holdt 
i det meste av planlegging og gjennomføring. De fullførte med glans.

Misjonsteam
I 2019 startet vi med et nytt misjonsteam for ungdom. Det var et team på ni 
ungdommer fra 16-20 år og fire ledere, inkludert Margrethe og Anne-Lin fra 
stab. Vi hadde samlet inn penger på dugnad og manglet én undervisnings-
samling før vi var klare for tur til Nepal i påsken 2020. Den måtte utsettes på 
grunn av korona. Den var fortsatt utsatt ved utgangen av 2020.

Samarbeid med menighetene i Kongsvinger om NATTA
Også i 2020 var vi med i planleggingen av NATTA og skulle bidratt på 
arrangementet. Det ble avlyst. NATTA er konfirmantfestivalen i Kongsvinger 
og den samler rundt 400 konfirmanter fra Solør, Vinger og Odal prosti. Vi 
opplever et godt samarbeid med prostiet rundt denne festivalen. NATTA er 
registrert som et lokallag i Acta Øst 

Samarbeid med menighetene i Aurskog-Høland og 
Kongsvinger om leir
Vi har et tett samarbeid med trosopplæringen i Aurskog-Høland og i 
Kongsvinger. Barn og ungdom inviteres inn på leir på Fossheim og Haraset 
som et breddetiltak i trosopplæringsplanen. Vi vil her takke dem for det gode 
samarbeidet. Vi ser at et samarbeid mellom Acta og menigheter kan være 
veldig gunstig for begge parter, og ønsker gjerne flere slike samarbeid fram-
over. 

Samarbeid Normisjon, Acta og Fermate 
I region Øst er vi organisert i ulike avdelinger, men gjennomfører felles 
stabsmøter og stabsdager. Når det er anledning jobber vi i team på tvers av 
Acta, Fermate og Normisjon, og bruker ulik kompetanse på tvers av  
avdelingene. Konkret gjennomførte vi sammen: sankthansfeiringen på 
Fossheim, leder- og medarbeiderkonferansen i februar og innspillingen av 
de digitale møtene. Fokuset på å gjøre noe nytt for nye og å være misjonale 
fellesskap har stått langt fremme i undervisning og forkynnelse.

Samarbeid
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Digitalt årsmøte
Vi planla årsmøte og gathering i Storsalen i Oslo, men det lot seg ikke 
gjennomføre. Årsmøtet vårt ble derfor holdt digitalt, gjennom facebook og 
digital avstemming. Det var 18 forhåndspåmeldte delegater og rundt 30 som 
var med på årsmøtet.

Stuebasar og Bedehuset Christmas Edition
Vi bidro på to digital stuebasarer arrangert av Acta og Normisjon i mars og 
i april.  Vi hadde møter med både Storsalen og Komis om Bedehuset 2020, 
men når situasjonen strammet seg til i Oslo ble det ikke satt i gang. Vi håpet i 
det lengste vi kunne samle en liten gjeng som kunne se stuebasar i 
desember sammen på storskjerm i Storsalen, men det lot seg heller ikke 
gjøre. Vi ser med glede på hva stuebasar har bidratt til dette året av glede, 
fellesskapsfølelse og penger til misjon.

Sankthans på Fossheim
Det ble også i år Sanktansfeiring på Fossheim, hvor alt skjedde ute. Det var 
tradisjon tro grilling, sporløype for barn/ familier, møte og sankthansbål.

Harasetdagen
Harasetdagen var planlagt også i år, men måtte avlyses. Vi ser fram til 
jubileum på Haraset neste år!

Leder- og medarbeiderkonferansen
Normisjon inviterte for første gang i år inn til en stor konferanse for ansatte 
og frivillige i hele storfamilien. Den samlet rundt 500 medarbeidere til gode 
møter, undervisning i ulike spor, seminarer, Soul Church og basar. Det var en 
god gjeng fra region Øst til stede og mange hadde gode tilbakemeldinger. 
Alle i vår stab var med som medarbeidere og deltakere på 
konferansen.

Andre arrangement
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Actastyrets arbeid

Oversikt over ansatte
• Thèrése Andreassen, Actaleder, 30%. Ferdig i mars.
• May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent, 100%. Permisjon tom mars.
• Marte Rebecca Dælen, Vikar for May Solveig, 40-60%. Ferdig i mars.
• Frida Hegge Larssen, Actakonsulent, 70% fom august.
• Margrethe K. Overskott, Actakonsulent/ Teamleder, 100%. 80% fom august. 
• Paul Atina Omayio, Prosjektleder Mangfold på leir, 50% fom august.
• Daniel S. Johannessen, Prosjektleder Team Leirsjef, 25% tom april.
• Petter Piita Isaksen, Leirarbeider Fossheim leirsted, 15% tom desember.
• Marte Kolstad, Leirarbeider Fossheim leirsted 20% tom mars.

Stillinger som er finansiert lokalt
• Sigrid Flesjå Olsen, ungdomsarbeider på Emmaus, Skedsmokorset
• Marie Kristine Skogstad, timelønnet tweensarbeider, Leirsund
• Solveig Anthonisen Fylling, timelønnet tweensarbeider, Leirsund
• Emilie  Synnøve Skogstad, timelønnet tweensarbeider, Leirsund

Frivillige og honorerte engasjement
• Morten Ruud, Padleleir 
• Tonje Hamgaard, Amigos:juleverksted - forberedelser
• Carina Bergbråten Svendsen, Fotballeir - forberedelser

Actastyret 2019/20 
Styreleder: Ingvild Klungland Lund
Nestleder: Juliane Holmedahl
Styremedlemmer: Torgeir Haakenstad, Linnea Apeland og Linn Heidi Buserud 
Berntsen 
Varamedlemmer: Marie Norbakken, Mikkel Dag Eikeri og Anders Kristian 
Grimstad
Actastyrets representant i regionstyret: Ingvild Klungland Lund
Regionstyrets representant i Actastyret: Terje Grønås 

ansatte
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Actastyret 2020/21
Styreleder: Ingvild Klungland Lund 
Nestleder: Mikkel Dag Eikeri
Styremedlemmer: Torgeir Haakenstad, Tonje Hamgaard og Bendik Rødseth 
Varamedlemmer: Miriam Svarre, Nicoline Hordnes og Halvor A. Medhus
Actastyrets representant i regionstyret: Ingvild Klungland Lund
Regionstyrets representant i Actastyret: Ole Andreas Gjerull

Actastyret har hatt 5 styremøter i 2020. 
Styret har behandlet 42 saker.
   

Mvh Actastyret 

Ingvild Klungland Lund    Torgeir Haakenstad  

Mikkel Dag Eikeri     Tonje Hamgaard

Bendik Rødseth    Miriam Svarre  

Nicoline Hordenes    Halvor A. Medhus


