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RETNING
I dette bladet deler vi historier fra den digitale retningen 
vi har gått i år med digitale leirer, Alpha Online og digitalt 
årsmøte. Her kan du også lese om retningen årsmøtet har 
sendt region Øst i fremover, og vi forbereder oss til 
generalforsamlingen i sommer. God lesning!
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REGION ØST VÅRE MISJONSLAND 
Vi har sett nærmere på 
menighetsbyggingsarbeidet.

MANGFOLD
Les mer om prosjektet vårt. 

Foto: Ahmed Zayan
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LEDER

En klassiker innen kristent lederskap er boka «Veivisere» 

av Magnus Malm. En bok som utfordrer synet vi har på 

«Kallet». Vi er kalt av Gud, men så lett det er å fanges av en 

feil oppfatning. Magnus Malm drar fokuset tilbake til hva 

det egentlig handler om, kallet til felleskap med Gud, og 

deretter Hans nærvær og konkrete kall til etterfølgelse – 

Da Jesus kalte, sa han: følg meg. Han er i bevegelse. Han 

går. Han inviterer oss inn på vegen. Kallet til fellesskap er 

en invitasjon inn i Jesu interesser i verden, sier Malm.

 

Vi har avholdt et historisk årsmøte. For første gang  

gjennomførte vi digitalt årsmøte. Og med stort flertall 

vedtok vi at region Oppland slåes sammen med Øst. 

Jeg er imponert over at vi samler over 50 mennesker på 

et digitalt årsmøte. Takknemlig for hver og en som gjør 

en jobb for å få det til, som kommer med sine tanker,  

verdifulle innspill og som deler.

 

Bibelen sier «dere har ikke utvalgt meg, men jeg har  

utvalgt dere.» Og sammen skal vi finne veien videre.  

Sammen med Jesus, sammen med Oppland, sammen i en 

ny region Øst. Vi er ikke sterkere enn hver og en av oss 

som følger vårt kall der vi er. La oss lete etter muligheter 

til å støtte hverandre, heie på hverandre og være et felles-

skap for hverandre. For å bringe Jesus til nye generasjoner 

og folkeslag.

ANNE LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Da møtet ble satt, møttes deltakerne 

på Zoom fra mer enn 55 lokasjoner, 

fra Bamako i sør til Dokka i nord.

Generalsekretær Kjetil V. Haga 

var med fra sitt hjemmekontor i  

Grimstad og holdt en inspirerende  

åpningsandakt. Etter styreleder  

Anders Østby sin årsmøtetale, ble 

dette litt uvante møtet konstituert 

med 45 stemmeberettigede deltak-

ere.

 Saken det var knyttet 

mest spenning til var forslaget om 

å slå sammen Region Oppland med  

Region Øst. Over tid har Region 

Oppland strevd med å klare å 

stable et styre på beina. De har 

heller ikke regionleder. Dermed 

er spørsmålet om de fortsatt  

eksisterer, som arbeidende styre- 

leder i Oppland, Ragnhild Gravem, 

formulerte det. De hadde utredet 

alle tenkelige muligheter for videre 

eksistens.

 Oppland har to leirsteder 

og et ganske aktivt Actaarbeid. De 

har innhentet mye ekspertise og  

mener det er økonomisk grunnlag 

ÅRSMØTE
innenfor regionen til den aktiviteten de har. Det som 

er akutt er behovet for hjelp med administrasjon og 

ledelse.

 I forkant av møtet kom det et ut- 

settelsesforslag fra Tord Langmoen, Erling  

Kindlien og Morten Ruud. Forslagsstillerne  

opplevde at de hadde for lite informasjon om  

saken, og at praktiske konsekvenser ikke var godt 

nok dokumentert. Utsettelsesforslaget ble grundig  

debattert og saken ble belyst fra forskjellige sider. 

Mange hadde ordet. 

 Ragnhild Gravem, styreleder i Region  

Oppland, understreket at det ikke dreier seg om en 

fusjon mellom to likeverdige parter, men et ønske 

om at Oppland skal bli et distrikt innenfor region 

Øst, med en distriktsarbeider og et Actateam. I  

forslaget blir det presisert at region Oppland må  

opprettholdes som en selvstendig enhet så lenge 

det er nødvendig for å få alle formaliteter på plass.

 Det ble først stemt over utsettelses- 

forslaget. Det fikk 6 stemmer. 34 stemte i mot og 4 

stemmer var blanke. Vedtaket om å slå sammen de 

to regionene fikk 37 stemmer. Det var 4 stemmer 

i mot og 2 blanke. I det videre arbeidet vil region- 

styret ta med innspillene fra samtalen.

 Ved valgene ble Sigfrid Sollie Fremstad 

fra Oslo og Gunnar Gjevre fra Arneberg valgt inn i 

regionstyret. Varamedlemmer ble Elin Gravem og 

Solveig Granerud.

TERJE HOLMEDAHL

PROTOKOLLFØRER PÅ ÅRSMØTET

Rigg for digitalt årsmøte.  Foto: Anne Lin Hynnekleiv

Det er lørdag morgen 
og hektisk aktivitet på 
møterommene i Linstows 
gate. Hovedstudio, 
teknisk rom og referent- 
rom er rigget og klart. 
For første gang 
arrangerer Region Øst 
digitalt årsmøte. 

Kall er fellesskap
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Dette er noen av kommentarene fra  

deltagerne på Alphakurset på Lillestrøm som 

er nylig avsluttet. Kurset på Løken er ennå i 

gang utover våren:

- Alpha kurset har gitt meg et personlig  

forhold til Jesus.

- Jeg har fått en dypere forståelse av den  

kristne troen.

- Alpha kurs online! Anbefales – absolutt!

- Alpha online var mye bedre enn forventet!

- Vi fikk veldig gode samtaler i gruppen! 

Der kunne vi på skjerm dele liv, våre mange 

spørsmål til liv og tro og snakke sammen om 

erfaringer på godt og vondt.

- Det var spennende med en lørdag sammen 

fra kl. 9.30 – kl. 14.00. Jeg var redd det ville 

bli for krevende å sitte sammen foran skjerm. 

Men tiden gikk så fort! Undervisningen var så 

bra som det har vært hele tiden!

Grethe Løkken har hovedansvar for Alpha 

i Lillestrøm sammen med Håkon Sakseid. 

De har holdt Alpha kurs hvert år, men ikke  

digitalt før, så det var spennende hvordan 

det ville fungere og hvor mange som ville 

være med.

«Vi har vært sju medarbeidere og hatt to 

grupper som har fulgt kurset. Jeg har aldri 

opplevd så høy fremmøteprosent som ved 

dette kurset!  Våre gjester har på tross av at vi 

ikke kunne møtes fysisk gitt uttrykk for at det 

var så flott», sier Grethe.

«Det er litt uvirkelig at det blir så gode  

relasjoner med å være sammen og se på nett 

og samtale etterpå i digitale grupper», sier 

Håkon.

Alpha online har over hele verden vært et 

viktig møtepunkt for mange mennesker.

Nicky Gumbel er opphavspersonen for Alpha  

i sin nåværende form. Det startet i Holy  

Trinity Brompton som er en anglikansk 

menighet i London. Gumbel sier han hadde 

ikke noe tro på Alpha online skulle virke når 

samfunnet ble nedstengt av Covid-19. Men 

noen ildsjeler i menigheten så mulighetene, 

og ikke begrensningene og startet online.  

Særlig blant unge mennesker har Alphakurs 

online truffet et stort behov. 

Lillestrøm Normisjon og Løken/Søndre Høland Normisjon 
har denne våren arrangert Alpha online.

Nicky Gumbel sier:

- Jeg trodde ikke det ville fungere! Alpha er jo menne-

sker som møtes og har grupper sammen!  Men jeg er 

gjort grundig til skamme!  Vi ser hvordan Gud samler 

over hele verden mennesker digitalt!  

- Når noen dører stenges, blir nye åpnet på underlig 

vis!! Vi har virkelig sett hvordan Gud over hele verden 

fører mennesker sammen på en ny og spennende 

måte!

Over hele verden ser vi hvordan vi når nye mennesker 

via Alpha online. Mennesker som vi ikke ville ha nådd 

før. Over hele verden har nå over 30 millioner menne-

sker prøvd Alpha!

Det samme erfarer vi i Norge. Mennesker som ikke 

ville ha vært med på Alpha på vanlig måte, blir med 

på Alpha når de kan sitte i sin egen stue og være med. 

Vi ser at nye relasjoner oppstår og hvordan det etter 

hvert skjer spennende tilnærminger til den kristne tro 

og til kristne fellesskap.

Ønsker du å vite mer om Alpha online og hvordan det 

praktiskt kan gjennomføres hos deg eller dere?

Ta kontakt med Leif Gordon Kvelland.

 

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

Digital Alpha foran peisen. Foto: Leif Gordon Kvelland

ALPHA

ALPHA ONLINE
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Til høsten åpner det en ny Galleri  

Normisjonbutikk i regionen, og denne 

finner sted på Bekkestua. Planleggingen 

er i full gang, og en leiekontrakt for et 

godt og sentralt lokale er skrevet. Denne 

butikken er det Kristin Bøhler som står 

for og har jobbet med for å få igang. Vi 

ønsker velkommen en ny Galleributikk 

i regionen, og ønsker de masse lykke til! 

Vær gjerne med å be for planlegging og 

oppstart.

Ny Galleributikk

INFO
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Antall henvendelser og antall samtale-

timer hos Fermate sjelesorgsenter øker. I 

2020 hadde Fermate ca 500 samtaletimer 

i region Øst. Vi tok imot 59 nye personer  

til samtaler, i tillegg til de som hadde  

samtaler fra før av. Hvis trenden etter 

de første fire månedene i år fortsetter, 

vil ende opp med dobbelt så mange  

henvendelser i 2021 som i 2020. Behovet 

for samtaler er stort for mange, og det 

er fint at Fermate kan legge til rette for å 

møte dette behovet.

Pågang hos Fermate

ungdomsarbeid. Dette ga oss også en mulighet 

til å introdusere Acta og vårt arbeid for dem.

Over 20 barn- og ungdomsledere og arbeidere 

fra rundt 12 forskjellige kirker deltok på kurset. 

Vi fikk positive tilbakemeldinger på at kurset var 

veldig nyttig for dem. Blant dem var en etiopisk 

kirke som hadde ikke holdt noe online-møte for 

sine 40 barn og 30 ungdommer før deres ledere 

deltok på seminaret. De visste om muligheten 

for å ha søndagsskole- og ungdomsmøter på 

zoom og andre online plattformer, men de 

hadde ingen erfaring om hvordan man starter. 

Seminaret inspirerte dem og utstyrte dem med 

grunnleggende kunnskap om hvordan man 

kan starte zoom-møter. De startet umiddelbart 

søndagsskole og ungdomssamling på zoom. 

De holder nå 2-3 møter hver uke på nettet med 

over 50 barn og ungdom.

Vår plan denne våren er å ha flere av disse 

kursene for å bidra til å utstyre disse lederne 

og arbeiderne for å gjøre Jesus kjent for barna  

og unge i kirkene sine. Denne plattformen for 

å samarbeide vil hjelpe oss med å bygge et  

forhold der vi kan invitere dem til actaleirer og 

aktiviteter i fremtiden. I tillegg har vi vært i stand 

til å starte 4 Acta lokallag blant menigheter og 

andre er på vei.

Vi ser på dette prosjektet som et langsiktig  

arbeid med å bygge forhold og partnerskap for 

ikke bare å gjøre Acta mangfoldig , men også 

delta i å styrke ledere og arbeidere fra migrant 

menigheter som har mindre ressurser. Dette vil 

gjøre dem i stand til å være mer effektive og  

inspirerte til å gjøre flere barn kjent med Jesus.

PAUL OMAYIO
pao@normisjon.no

MANGFOLD

Planen var å etablere kontakt med disse 

menighetene  og sammen arrangere  en 

bo-hjemmeleir for barn for å vise hvordan 

leirene våre er og invitere dem til å bli med i 

Actaleirene gjennom hele året. Dette skjedde 

ikke som planlagt på grunn av begrensninger 

knyttet til koronapandemien. Vi måtte tenke 

annerledes.

Selv om det var begrenset, startet vi  

relasjonsbygging med ledelsen i disse 

menighetene gjennom online plattformer 

og fysisk møte når det var mulig. Gjennom 

vårt engasjement fanget vi opp et behov. De 

fleste menighetene har slitt med hvordan 

de kunne fortsette med sine barne- og ung-

domsarbeider under koronarestriksjonene.  

Vi tilbød å organisere et kurs på Zoom om 

hvordan man kan organisere, undervise og 

gjennomføre aktiviteter for barn og unge  

online. Vi inviterte en gjest  som hadde  

erfaringer fra egen kirkes barne- og  

6

Illustrasjonsfoto. Foto: Anna Earl

I fjor fikk vi prosjektstøtte til å jobbe for å inkludere barn og unge 
fra migrant - og internasjonale menigheter i Oslo og omegn som 
en del av vårt leirarbeid.
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Andakt. 

«Når det stormer, når det stormer, når det stormer 

rundt omkring. Du er sterk og jeg er svak, hjelper meg 

å ta nye tak» sang vi på søndagsskolen når jeg vokste  

opp. Jeg synger den ikke så ofte nå lenger, men  

sangens budskap har jeg tatt med meg. Gud er sterk 

og passer på meg. I både storm og finvær er Gud et 

trygt og fast holdepunkt. Et anker som holder meg 

fast. 

 Ankeret brukes som et symbol for håpet. 

Håpet vi får del i ved Jesus død og oppstandelse. 

Håpet om at en dag skal det aldri blåse opp til storm 

igjen. At en dag skal alle tårer tørkes, døden skal ikke 

finnes mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. (Åp. 

21,4)

 Og for meg som er oppvokst med kysten, 

nærmere bestemt Mandal, gir det god mening å  

tenke på håpet som et anker. For jeg har vært på  

båttur i all slags vær og vet hvor viktig et anker kan 

være. Og så har jeg også lært noen viktige ting om 

anker. Det første er at et anker gjør ingen nytte om 

du ikke får et godt ankerfeste. Ankeret må ut av 

båten og festes på noe som holder fast. Vi må finne et  

ankerfeste utenfor oss selv, vi må feste håpet vårt til 

noe større enn oss selv. 

 Det andre som er viktig å huske på er at et 

anker ikke gjør slutt på stormen, men holder båten 

fast så den ikke blir tatt av stormen. Båten og de som 

er i den vil fortsatt kjenne bølgene, ja noen ganger 

kan det blåse så fælt at det ikke føles som om båten 

står fast i det hele tatt. Men når stormen stilner står 

den trygt på samme plass.   

 Og det siste er at ankeret ikke slutter å holde 

fast selv om vi skulle tvile på det innimellom. Så lenge 

vi ikke trekker ankeret opp igjen holder det båten 

på plass. Ankeret blir ikke påvirket av våre tanker og 

følelser eller hvor stor eller liten vår tro og tillit er. Så 

lenge vi fester ankeret til et sikkert ankerfeste og lar 

det forblir der er det mer enn nok til å holde oss fast. 

Hebreerne 6,17-19: 

 Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til 

løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk 

han også god for den med en ed. Med løfte og ed, to 

ting som ikke kan forandres – og Gud kan ikke lyve – 

skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved 

å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er 

et trygt og fast anker for sjelen.

INGVILD KLUNGLAND LUND

AVTROPPENDE STYRELEDER I ACTA

For jeg har vært på båttur i all slags vær og vet 
hvor viktig et anker kan være. 

HÅP

9
Foto: Lynda Hinton
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Dette var spørsmålene vi stilte dem:

1) Hva var spesielt med å være på digital leir? 

2) Si noe du synes var gøy på digitalt påske-

leir? 

3) Kan du fortelle noe du lærte om påsken? 

4) Hva betyr leirfellesskap for deg?

Catalina Malene Alnes Nedland, fra Trond-

heim.

1) Det var spesielt at vi ikke kunne møtes  

fysisk.

2) Jeg synes det var gøy å lage påskepynt på 

nye måter. Vi lagde et fint påskeegg av papir 

og den tomme graven som jeg sådde karse 

rundt :) Egentlig så var alt veldig gøy!

3) Jeg kunne ganske mye om påsken fra før, 

men det var bra med en påminnelse, og gøy å 

lage noe i leire for hver dag i påsken.  påsken 

da døde Jesus og stod opp igjen etter tre 

dager. I starten av påsken red han på et esel 

inn til byen. Folk la palmeblader og kapper 

på bakken og ropte Hosianna da han kom. 

Senere i påsken hadde Jesus og displene 

nattverd, før han ble fanget av soldater.  

Deretter ble han hengt på korset.

4) Leirfellesskap er gøy, koselig at vi er  

sammen, hygge, å være glad, og gøy å gjøre 

ting sammen.

Ariela og Naomi Ropstad & Leah og  

Anjalika Baden, alle fra Frogner.

1) At vi kunne se hverandre allikevel, selv om 

det var korona.

2) Henteleken og quiz.

3) Vi hadde hørt og kunne det meste fra før, 

men det er veldig fint å høre fortellingene på 

nytt og at det gir en nye tanker. Det er fint 

å tenke på at Jesus vasket beina til vennene 

sine og både viser at han vil være vennen 

vår og at han vil at vi skal være gode med  

hverandre!

Palmelørdag hadde vi nok en digital leir for 1.-7. klasse. 30 
barn med voksne var med. Her forteller noen av dem litt 
om hvordan de opplevde leiren.

LEIR

DIGITAL 
PÅSKELEIR
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4) Det er både fint og viktig fordi der treffer vi og blir 

kjent med andre som tror på Jesus. Også er det veldig 

gøy å gjøre masse gøye ting sammen. Det er fint med 

samhold og samarbeid.

Marius og Aurora Hvesser, fra Løken.

1) Marius og Aurora: Det var gøy å få pakke i posten, 

så vi kunne lage ting hjemme.

2) Marius: Det var gøy å være sammen hjemme i stua, 

mens vi var på leir. Vi var liksom hjemme, men på leir.  

Aurora 5år: Det var også morsomt å leke hjemme, 

mens vi var på leir. 

3) Marius 8år: Ikke så mye. Jeg kunne så mye fra før, 

siden jeg har lært ganske mye på skolen.

4) Marius: Det er fint å være sammen og at vi kan lære 

masse. Det er viktig å være på leir! 

Aurora: Jeg elsker å leke og det kan jeg gjøre på leir.

 

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Aurora og Marius (til venstre), Ariela, Naomi, Leah og Anjalika (oppe til høyre) og Catalina Malene (nede 
til høyre). Foto: privat
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Normisjons arbeid i samarbeidslandene kan se veldig ulikt ut, og 
vi har valgt å se på noen av fokusområdene Normisjon har delt 
arbeidet sitt inn i. Fremover vil vi se nærmere på helse, 
utdanning, teologi og ledelse, samfunnsutvikling og bibel- 
oversettelse. Men først har vi tatt for oss evangelisering og 
menighetsbygging og hvordan dette arbeidet ser ut i disse 
landene.

MISJON

EVANGLISERING OG 
MENIGHETSBYGGING

MALI

Normisjon jobber her for å bygge selvstendige kirker som formidler 

evangeliet. Søndagsskole og dåpsundervisning er viktig i arbeidet, og 

det samme er disippelopplæring og ledertrening. For barn og unge i 

Église Évangelique Lutheriénne du Mali arrangeres lederopplæring og 

leirer. Målet er å nå stadig flere fra folkegruppene kassonké, malinké, 

fulani og bambaratalende som bor i vest-Mali.

I tillegg jobbes det aktivt med alfabetiseringsprogram, brønnbygging 

og andre utviklingstiltak med ønske om å gi folk større muligheter for en 

bedre fremtid.

ECUADOR

Normisjon samarbeider med to kirker i Ecuador. Kichwa-indianerne 

har dannet Iglesia Evangélica Luterana Indígena de Ecuador. Her drives 

disippeltreningsprogrammet Diosmanta huillacuna med opplæring og 

praksis innenfor ulike tjenester. Målet er å utruste nye ledere.

Den andre kirken, Iglesia Evangelica con Confeción Luterana de Ecuador, 

er kirken blant spansktalende mestiser (majoriteten i Ecuador, en 

blanding mellom spanskættet og indianere).

Normisjon støtter også et pastorfond og nasjonale samlinger.

BANGLADESH

Normisjon støtter tre lokale kirkesamfunn som i all hovedsak tilhører 

marginaliserte folkegrupper. 

Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church består i hovedsak av 

santaler, en minoritetsgruppe Normisjon har fulgt siden 1867. Her støtter 

Normisjon kirkens menighets- og lederutviklingsprogram,  et bønne- og 

disippelnettverk for kvinner og barne- og ungdomsarbeidet med over 

3500 barn og unge.

  Gjennom kirken Evangelical Christian Church støttes et misjon-

alt og diakonalt lederutviklingsprogram. I Chittagon Hill Tracts, et lukket 

jungelområde på grensen til Burma, støtter Normisjon noen lokale 

personer som ønsker å fortelle andre i denne regionen om sin kristne tro. 

De bor i og reiser inn til steder som er helt utilgjengelig for folk utenfra.

  Den tredje kirken, Sylhet Presbyterian Synod, består av 

medlemmer fra flere minoritetsgrupper som Khasi, Santal og Gharo. Her 

støtter Normisjon et desentralisert Bibel- og lederutviklingsprogram for 

230 elever. Her er også planen å bygge et nytt internat.

KAMBODSJA

I dette kirkebyggende arbeidet inviteres alle de ulike kirkesamfunnene 

sammen, og samarbeidspartner i dette arbeidet er Light of Life Church. 

Målet er å hjelpe menighetene til å lede sin egen vekst og utvikling 

videre. Til læringsnettverket Agenda 1 kommer ledergruppene i 

menighetene sammen for å finne veien videre som lokal og nasjonal 

kirke.

 2000 lokale ledere og pastorer kommer til lederseminar hver 

sjette måned. Normisjon støtter et arbeid som trener ledere, som igjen 

trener ledere. Denne strategien ser vi at gir lokal forankring og god vekst.

 I de siste årene har minst 10 000 blitt kristne. Dette har skjedd 

gjennom menighetenes målrettede arbeid og godhets- og evangeliser-

ingsaksjoner.
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INDIA
India er det landet i verden med flest unådde folkeslag. Normisjon 
jobber gjennom en selvstendig nasjonal kirke som har over 500 
menigheter hvor de alle fleste medlemmene stammer fra urfolk, som 
santalene. De driver utstrakt disippel- og ledertrening i de lokale 
kirkene, og evangelisering blant folkeslag som ennå ikke har hørt.
Minoritetsungdom får utdanningsstipend til teologistudier, og et 
disippeltreningssenter utdanner 40 studenter til å bli evangelister og 
menighetsplantere i nye områder. 

Santalfolket bor over store områder i India, Bangladesh og Nepal. For 
å nå alle med det kristne budskapet, lages det radiosendinger 
gjennom Radio Dumka som distribueres for avspilling på 
mobiltelefoner.

THAILAND
Imi-kirken begynte engasjementet i Thailand og samarbeidet med 
NMS og Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand har gitt opphav 
til stiftelsen Thailand Christian Network, som nå fungerer som en 
uavhengig og tverrkirkelig stiftelse med både lokale medarbeidere 
og norske misjonærer/volontører.
 Stiftelsen starter ikke egne kirker, men går sammen med 
lokale menigheter gjennom sitt nettverk. Arbeidet forankres 
gjennom ulike læringsfellesskap i Agenda 1, og forvaltes videre 
gjennom Impuls-konferanser, bofellesskap og pastornettverk. 

CUBA
Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) er Normisjons sam- 
arbeidspartner på Cuba. Gjennom samarbeidet ønsker vi å se en 
lokalt bærekraftig, evangeliserende og diakonal kirke.
IEU har 8 menigheter og flere husmenigheter, og kirken vokser, 
særlig har det vært vekst i provinsene Santiago og Guantánamo. I 
tillegg er det også blitt bygget flere kirkebygg.
 IEU driver et teologisk seminar med kurs og undervisning 
på ulike nivå. De jobber målbevisst med dyktiggjøring av med- 
arbeidere, og rekruttering til prestetjeneste og annen kirkelig 
tjeneste.

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp 

dem til Faderens og Sønnens og Den hellige 

ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har 

befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende.»

Matt 28, 18-20

All tekst er hentet fra Normisjon.no og alle bildene er fra Unsplash.com.
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Det er første gang i historien at Normisjon arrangerer 

digital generalforsamling, men landsstyreleder Hallgeir 

Solberg håper likevel at den digitale samlingen vil bli 

til like stor inspirasjon og glede som i tidligere år. 

– Det er jo klart at det blir annerledes, det kan vi 

trygt si. Men det at vi arrangerer på en digital plattform 

kan jo også gi oss noen nye muligheter. Det vil være 

flere som får anledning til å være med; og med mindre 

reiseavstand blir det lettere å samles.

Fellesskapsfølelsen

– Hvordan skal vi klare å beholde fellesskaps- 

følelsen på en digital plattform tror du?

– Nå har vi jo fått litt erfaringer på det digitale, så 

jeg tror at vi skal få det til å fungere på et vis, men det 

blir annerledes. Det er nok flere ting vi kommer til å 

savne; som å treffes i korridorene og det å prates 

sammen, sier Solberg.

På generalforsamlingen skal det blant annet holdes 

valg, godkjennes regnskap og mulig  

justeres i Normisjons lovverk.

– Det som kanskje likevel er det aller viktigste er at vi 

møtes og lærer og inspireres av hverandre,  forteller 

Solberg. 

De siste tre årene

Det har vært tre spennende, men også ut- 

fordrende år for organisasjonen, påpeker landsstyrele-

deren.

– Det har vært spennende å se en utvikling med 

flere menigheter som har vokst frem. Det er også noe 

vi kommer til å jobbe mer med fremover. Videre er det 

alltid spennende å se alt det som beveger seg i barne- 

og ungdomsarbeidet. Jeg fikk selv sjansen til å se noe 

av arbeidet vi gjør internasjonalt i denne perioden, og 

for min del var det  utrolig inspirerende. 

«Offensiv misjon»

Å knytte de ulike delene av organisasjonen  

tettere sammen vil bli et viktig punkt i tiden som kom-

mer, forklarer Solberg.

– Hva håper du på for organisasjonen vår i årene 

som kommer?

– Jeg håper at vi er en organisasjon som er offensiv 

med utgangspunkt i visjonen vår, som jo er tett knyttet 

opp mot Bibelen. At vi får enda større frimodighet og 

krefter til å arbeide offensivt for misjon. Både nasjonalt 

og internasjonalt. 

INGA LILL NYVOLL

Jeg håper at vi er en organisasjon som er 
offensiv på misjon. 

KLAR FOR GF

I juni arrangeres generalforsamlingen digitalt. – Det blir annerledes, 
men det åpner også for nye muligheter, sier landsstyreleder Solberg.

Foto: Sunniva Vikan
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Hjertelig velkommen til digital generalforsamling i Normisjon 
– lørdag 5. juni 2021 kl. 10-18. Generalforsamlingen er åpen 
for at alle interesserte kan være til stede under forhandl-
ingene selv om de ikke har tale- og stemmerett.
For å lese mer om hvordan generalforsamlingen blir 
gjennomført, gå inn på nettsiden: www.normisjon.no/gf2021.

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

GENERALFORSAMLING



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: Zwaddy


