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Årsmøte 2. april
I år blir årsmøtet i Storsalen i Oslo. Innkallingen finner 
du i dette bladet på side 9. 
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REGION ØST ANNELIN SLUTTER
Etter 16 år i region Øst går 
Anne Lin videre til ny jobb  

NY BUTIKK
Les om ny gjenbruksbutikk

Foto: Kristina Thorängen
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LEDER

Fra 1. mars avslutter jeg som regionleder i Øst og Dag Stang vikarierer frem til min  

overtaker er på plass. 1. april starter jeg i ny jobb som assisterende generalsekretær i 

NKSS/Laget.  Jeg er dypt takknemlig over alt jeg har fått være med på de siste 16 årene 

som ansatt i region Øst, «Fest blikket» har vært ordene jeg den siste tiden har gått med. 

Ansikt til ansikt med Far stadfestes igjen og igjen mitt kall inn til Gud, inn til fellesskapet 

og ut til verden.

Når vi fester blikket på Ham, forankres vi i barnekåret hos Ham. Vi er hans barn, 

sett, kjent, anerkjent og elsket. Når vi fester blikket på Ham forankres vi i felles- 

skapet, og for meg er Normisjon en slik familie. Et fellesskap der Guds ord blir levende,  

med menneskemøter hvor vi kan dele liv og tro, hvor jeg utfordres og bekreftes.  

Med våre ulike utrustninger utfyller vi hverandre og er et sterkt team med mulighet til 

å få til mye! Til sist forankres vi i kallet og vår hensikt. Vi sendes ut til naboer, barn og 

unge, voksne og gamle, til nye og gamle landsmenn, til ensomme og sårbare, til de som 

tilsynelatende har alt. La oss aldri bli oss selv nok, men alltid vende blikket utover. Han 

som virker i oss med sin kraft, han går sammen med oss og han kjenner og rommer både 

oss og de vi møter.

Til slutt la meg få gi videre en velsignelse som har vært med å bære meg:

Må Gud være foran deg og vise deg den rette veg.

Må Gud være nær deg og legge armene sine rundt deg.

Må Gud være bak deg og bevare deg mot alle mørke makter.

Må Gud være under deg og ta imot deg når du faller.

Må Gud være i deg og trøste deg når du er bedrøvet.

Må Han være omkring deg og beskytte deg når du er redd.

Må Han være over deg som solen på himmelen-

og velsigne deg med all sin kraft.

Amen

ANNE LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Fest 
blikket!

Girogaver høst ‘21

Gave til å satse 

Julegaven

I diakoniens ånd 

35.450,-

69.050,-

24 897,-

Tusen takk til alle våre givere! Våre fastgivere er med på å 

gi forutsigbarhet, giroene gir mulighet til å gi konkret der 

det trengs, foreningsgaver bærer og knytter oss sammen og  

enkeltgaver og minnegaver er med på å løfte misjonens 

arbeid. Vi setter så stor pris på at vi sammen bærer dette  

arbeidet, og at vi sammen bringer Jesus Kristus til nye  

generasjoner og folkeslag!

Faste givere
183 avtaler
Høyeste månedsbeløp: kr 2000,-
Laveste månedsbeløp: kr 10,- (Tusen takk!)

Det er lett å bli fastgiver! www.normisjonost.no/bidra

TUSEN TAKK!

Foto: Priscilla du Preez
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Vi er mange som er glade over å få tilbake  

friheten, treffpunktene og fellesskapene som 

vi hadde før. Det har vært en krevende tid med 

lange perioder der isolasjon og ensomhet har  

preget tilværelsen for flere enn før. Med  

korona-restriksjonene ble hverdagen mer 

stille. Et virus trykket på pauseknappen, og 

store deler av livet ble satt på vent for en hel 

klode. 

Nå er plutselig smitteverntiltakene vi har vent 

oss til å leve med borte, og mange jubler.  

Endelig kan vi fastsette datoer for alle marke- 

ringene som vi har utsatt. Hjemmekontoret  

ryddes unna, fellesskapet planlegger  

arrangementer uten antallsbegrensninger. 

Endelig kan vi få være SAMMEN igjen. 

Eller kan vi det? Kan vi stole på at dette er 

begynnelsen på slutten av pandemien? Vi har 

jo opplevd det flere ganger nå, at samfunnet 

åpner opp, for så å måtte stenge ned igjen. 

For mange har denne uforutsigbarheten, 

når samfunnet veksler mellom åpent og lock 

down, vært belastende. Det er utfordrende 

for psyken vår når vi ikke rekker å venne oss 

til den ene tilværelsen, før alt blir snudd på 

hodet på nytt. Vi har satt våre planer, som vi 

gang på gang har måttet avlyse, utsette og 

flytte. 

Gjenåpningen kan også oppleves krevende, 

dersom hverdagen før korona var mer  

hektisk enn du egentlig hadde godt av.  

Kanskje har smittevernsrestriksjonene flyttet  

deg og familien ut av det evig rullende 

hamsterhjulet, og hjulpet dere med å senke  

tempoet til et mer behagelig nivå. Bare  

tanken på alle aktivitetene som starter 

opp, og alt som skal tas igjen, kan føles ut- 

mattende.  

Vi har god grunn til å juble, og for mange vil 

det være helt naturlig å bare gå tilbake til 

«normalen». Men når ting er annerledes over 

så lang tid, så har standarden for hva som 

er normalt endret seg. I to år har vi vent oss 

til et langsommere tempo og mindre sosial  

Smitteverntiltakene er fjernet. Endelig vil samfunnet bli mer 
som det var før pandemien!

GJENÅPNINGSANGST?

kontakt. Det livet vi levde før pandemien vil derfor 

kanskje oppleves annerledes nå enn før. Kanskje  

er dette en fin tid for å gjøre noen justeringer på 

hvordan din nye hverdag skal se ut?

Så må vi også huske på at i den tiden vi har vært 

nødt til å isolere oss, har sosial angst fått de beste 

levekårene, og overgangen fra nedstengning og lite 

sosial kontakt kan for noen oppleves overveldende 

og vanskelig. Angsten kan også være knyttet til frykt 

for å bli smittet. Plutselig skal vi ikke lenger være redd 

for å bli smittet av det viruset som over tid ble sett på 

som så farlig at store deler av verden ble stengt ned. 

Det er mange grunner til at terskelen for å komme seg 

tilbake ut i fellesskapet med andre kan føles uover-

kommelig høy. 

I denne fasen tror jeg det er viktig at vi rommer oss 

selv og hverandre. La oss romme både gleden, uroen, 

begeistringen og angsten til samme tid. La oss være 

rause og forståelsesfulle overfor hverandre. Uansett 

hva du føler på: Det er helt i orden, det er lov og det 

er normalt. 

Trenger du noen å snakke med? Ta gjerne kontakt 

med Fermate sjelesorgsenter, post@fermate.no, så 

finner vi en ledig time til deg. 

THERESE ANDREASSEN
ta@normisjon.no

Terskelen ut til fellesskapet kan føles høy. Foto: Kelly Sikkema

Kanskje er dette en fin tid for å gjøre noen just-
eringer på hvordan din nye hverdag skal se ut?
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Foto: Galleri Normisjon

Daglig leder i Galleri Normisjon, Anita Næss  

Thorängen, gleder seg over at det nå blir en slik butikk 

i hennes hjemkommune. – Vi har inngått en avtale om 

å leie det meste av første etasje i Lundberggården, 

rett over veien for stasjonen. Dette er et tradisjonsrikt 

lokale som mange i bygda har et forhold til, forteller 

hun.

Trenger butikkleder

Arbeidet med å innrede butikken er godt i gang og de 

første varene har begynt å komme inn. Parallelt med 

dette foregår rekruttering av medarbeidere. – Det er 

mange som har meldt sin interesse for å være med, 

men vi trenger enda flere medarbeidere. Spesielt er 

vi på utkikk etter en som kan være butikkleder. Det 

betyr veldig mye for arbeidet videre å få en som kan 

lede butikken allerede nå, sier Anita Næss Thorängen.

Pangstart på Bekkestua

De tre andre Galleri Normisjon-butikkene i region Øst 

ligger i Oslo sentrum, på Bekkestua og på Sørumsand. 

Butikken i Oslo er den eldste i kjeden og ble etablert 

i 2013. Den har størst omsetning av de ni butikkene 

og omsatte i fjor for vel 1,3 millioner kroner. Men den 

nyåpnede butikken på Bekkestua puster imidlertid 

Oslo-butikken i nakken og hadde både i desember og 

januar størst omsetning av alle butikkene i kjeden. I 

løpet av tre måneder i fjor solgte Bekkestua-butikken 

for vel 400 000 kroner. Butikken på Sørumsand, som 

ble åpnet i 2014, hadde en omsetning i fjor på 545 000 

kroner, og overskuddet her ble høyere enn forventet. 

Omsatte for 50 millioner

Totalt omsatte butikkene i Galleri Normisjon for 

5 659 296 i fjor og totalt har kjeden siden starten  

omsatt for 50 800 414. Overskuddet går til Normisjons  

arbeid i Norge og samarbeidslandene. Anita Næss 

Thorängen forteller at butikkene selv bestemmer 

hvilket prosjekt de vil støtte. Butikken på Bekkestua 

er et samarbeid med Haslum menighet og over-

skuddet der deles likt mellom Haslum menighets 

barne- og ungdomsarbeid og Okhaldhunga sykehus 

i Nepal. Overskuddet i Oslo går til Normisjons inter-

nasjonale arbeid, og butikken på Sørumsand støtter 

Acta – barn og unge i Normisjon, region Øst. Det er 

foreløpig ikke avgjort hvem som får nyte godt av et 

framtidig overskudd i butikken på Bjørkelangen. 

ARNE SÆTEREN
Arne Sæteren er leder for Galleri 

Normisjons nasjonale styringsgruppe 
og styreleder for butikken i Oslo sentrum.

NY GJENBRUKSBUTIKK
PÅ BJØRKELANGEN

I løpet av våren åpner Galleri Normisjon en ny butikk på Bjørkelangen. Dette 
blir den fjerde gjenbruksbutikken i region Øst, og den tiende på landsbasis i 
Galleri Normisjon.  

GJENBRUK

Foto: Normisjon sentralt
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ÅRSMØTER

Når: Lørdag 30. april 2022 kl. 12.00 – 14.00.

Hvor: Skogstad leirsted, Skogstadvegen 6, 2843 

Eina

Påmelding og info: 

www.normisjonost.no/arsmote-2022

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på 

normisjonost.no senest 15. 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 Dirk (dc@

normisjon.no) innen 4. 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 region-

alt Acta ansatte.

Sees på årsmøtet!

Innkalling til 
Actas årsmøte

Program

09.30: Registrering med mat og innsamling av 

årsmøtegaven. Med ulike stands fra arbeidet.

10.00: Åpningsmøte 

Tale: Anne Lin Hynnekleiv

Misjonsstrategisk innlegg: Tore Bjørsvik

11.30: Årsmøtesaker 

Leders tale: Anders Østby  

Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og 

underskrivere

Årsrapport

Regnskap

Budsjett

13.00: Varm lunsj med kake 

14.30: Erfaringsdeling 

Vi ønsker å lytte, lære og inspirere hverandre

Hva er dine gode historier fra året som har 

vært? Hva har vært dine utfordringer? 

Hvordan være forening nå i den nye normalen? 

Hvordan starte opp igjen? 

15.45: Årsmøtesaker og valg (1t)

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer v/

valgkomiteen

Valg av valgkomité

Valg av revisor

Vi takker av de som går ut av stab og styre.

17.00: En matbit i hånden og hjemreise. 

Normisjons  
årsmøte 2. 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, 20. februar 2022 
 

Innkalling til regionårsmøtet 2022 
Storsalen menighet i Oslo, lørdag 2. april kl. 10.00 – 17.00 

 
Kjære medarbeidere! 
 
Du er herved innkalt til regionårsmøtet lørdag 2. april, første årsmøte som sammenslått region.  
 
Tema for dagen er Løft blikket! Anne Lin Hynnekleiv, avtroppende regionleder, blir med og taler på 
åpningsmøte. I tillegg er landsstyrets utsending dette året internasjonal leder Tore Bjørsvik. Tore er 
en spennende leder, og vi gleder oss til å høre fra han om vårt internasjonale arbeid. Han vil også 
presentere strategiarbeidet som nå jobbes med fra hovedkontoret. Han blir med oss gjennom dagen.  
 
VIKTIG INFO: 

• Årsrapporter, årsmøtepapirer og fullmaktsskjema kan lastes ned på våre 
hjemmesider www.normisjonost.no sammen med regnskapet. 
 

• Spørsmål og kommentarer til saker på årsmøtet kan med fordel sendes inn på e-post 
i forkant til fungerende regionleder: dwhs@normisjon.no  
 

• ALLE direktemedlemmer og foreningsmedlemmer over 15 år har mulighet til å delta 
og har tale- og stemmerett på årsmøtet. 

 
• Påmelding til årsmøte finner du på: www.normisjonost.no/arsmote-2022 

 
• Foreningsmedlemmer må levere inn fullmaktsskjema for foreningen de representerer 

i påmeldingen ved oppmøte. Fullmaktsskjema finner du på våre nettsider eller 
vedlagt regionbladet.  

 
• Pris kr. 350 som inkluderer mat (betales med kort eller VIPPS på stedet). 

 
• Påmeldingsfrist 25. mars 

 
• Vi vil oppfordre foreningene til å samle inn en ÅRSMØTEGAVE i foreningen til 

regionen i forkant av årsmøtet. Denne vil være mulig å gi i registreringen. Vi vil i 
tillegg samle inn et TAKKEOFFER på avslutningsmøtet. Gavene kan tas med eller 
settes inn på konto: 3000.14.71607 eller vippses til 71580 – merk med årsmøtegave.  
 

 
Hilsen 
Regionstyret, Normisjon region Øst 
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Anne Lin, nå begynner du i ny jobb som  

assisterende generalsekretær Laget, etter 16 

år i regionen. Vi vil gjerne høre hva som er det  

viktigste du sitter igjen med etter disse årene?

Det er alle enkeltmenneskene det handler  

om. Små ting gjort i kjærlighet som får store 

konsekvenser i det store bilde. Og jeg blir 

slått av menneskers tro, innsats og vilje. Jeg 

vil si til lokale ledere og medarbeidere i Acta 

og Normisjon Øst: Det dere gjør har stor  

verdi. Ingen av oss kan gjøre dette alene. Det 

er fellesskap det handler om.

Hvorfor takket du ja til å jobbe i Acta?

Jeg hadde alltid hatt et stort hjerte for 

tenåringer, ledertrening og disippelgjøring, 

det var dette utdanningen min på MF  

handlet om også, og jobben var helt i tråd 

med dette. Det opplevdes som å få drøm-

mejobben! Jeg hadde masse tanker og ideer 

som ny inn i Acta, men så ganske raskt at det 

handlet om å finne en balanse i å ta vare på de 

gode tingene fra historien og samtidig være 

med å skape nytt. Uten endring er vi ikke i  

bevegelse.

Som leder, hva er ditt bidrag?

Jeg er som leder opptatt av at vi vet hvor 

vi skal, men like viktig er hvem vi skal gjøre 

det sammen med. Det er viktig at stab og  

medarbeidere opplever seg som en viktig 

del av teamet, får bruke styrkene sine og at 

de er støttet og kjenner seg ivaretatt. Jeg har  

ønsket å være en som leder gjennom rela- 

sjoner. Også tenker jeg at det viktigste i alt 

vi gjør er å peke på Jesus. I små og store  

oppgaver er vi til for at mennesker skal få bli 

kjent med han.

Men da du ble spurt om å være regionleder, 

svarte du først nei. Hva skjedde?

På det tidspunktet var stillingen sammen-

satt og hadde mest fokus på administrasjon.  

Den passet meg ikke, men så ble jeg ut-

Jeg blir slått av menneskers tro, innsats og vilje. Jeg vil si til 
lokale ledere og medarbeidere i Acta og Normisjon Øst: Det 
dere gjør har stor verdi. Ingen av oss kan gjøre dette alene. Det 
er fellesskap det handler om.

fordret på å skrive et motivasjonsbrev og det var 

gjennom det jeg fant motivasjon. Jeg er motivert  

av å gjøre mennesker til Jesus-disipler, og å bygge 

fellesskap. Jeg har tro på at vi skal få være kirke for 

hverandre når vi møtes i alle de små og store felles- 

skapene i Acta og Normisjon, og at vi måtte jobbe 

for å skape noe nytt for noen nye, slik at vi ikke ble 

oss selv nok. Når jeg kunne snakke om det og finne  

formen på rollen med det utgangspunktet, var jeg 

klar for rollen. Men vi rigget en lang prosess hvor 

jeg fikk overlapp med en endringsleder og det ga 

meg frihet til å bygge en framtidig stab og region.  

Sammen fikk vi lage noe nytt.  Vi ble også samlokal- 

isert med Storsalen menighet, noe som også endret 

mye på hvordan vi samarbeider som stab, region og 

kirke.

Takk for din tjeneste og åpne lederstil Anne Lin, din 

evne til å bygge tillit og nære relasjoner har vært av stor  

betydning, og mange kommer til å savne ditt nærvær i 

regionen. De siste to året har du også brukt mye tid og 

ressurser på Oppland og sammenslåingsprosessen. Har 

du tro på prosjektet?

Det har vært et privilegium å få følge Oppland tett 

og bli kjent med og få nye venner der. Normisjons- 

familien i Øst vokser, og i det ser jeg nye muligheter 

og potensiale. Jeg opplever det som at skuta er rigget 

og har lagt fra kai, og hver og en av oss skal få fylle inn 

vår rolle slik at vi når ut – like til jordens ende.

DAG WILLIAM HAUGETO STANG
dwhs@normisjon.no

Anne Lin Hynnekleiv gjør noen refleksjoner på vei ut av jobben. Foto: Kristina Thorängen

PORTRETT

Anne lin slutter
I REGION ØST
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LEIR

Vi er utrolig glad for at vi endelig kan plan- 

legge leirer som normalt og gleder oss masse 

til å kunne møte barn og ungdom igjen på leir. 

Denne våren skal vi ha 14 leirer til sammen på 

våre fire leirsteder og vi ser allerede at påmeld- 

ingene tikker inn. Vinterleir på Haraset ble  

gjennomført 18.-20. februar med 25 deltakere 

hvorav ni barn var fra en av våre internasjonale  

samarbeidsmenigheter. Allerede 22 stk er 

påmeldt på påskeleirer i april!

 

I løpet av året er det flere muligheter i Normisjon 

region Øst til å reise på leir sammen med barna 

eller barnebarna. Det blir:

* Familieleir på Kirketeigen 9.-10. april

* Familieleir på Skogstad 9.-11. september

* Besteforeldreleir på Fossheim 6.-8. mai. 

(OBS! Merk at denne siste har endret dato)

I tillegg er det flere av våre barneleirer som er 

åpne for at barnet kommer med en voksen.

 

Vi sees på leir!

Endelig leir som 
normalt!

Oromo Kirke Hamar startet opp i 2014 for  

personer som opprinnelig kommer fra Etiopia. 

De bruker Oromo-språket, som er et av språkene  

blant de over 80 forskjellige språkene som  

snakkes i Etiopia. Kirken ledes av en evangelist, 

fem styremedlemmer og alle aktivitetene ut- 

føres primært av frivillige. Medlemmene i kirken  

kommer fra Hamar, Lillehamar, Moelv og  

Stange-områdene. Kirken har et aktivt barne- 

og ungdomsarbeid, 28 barn og unge. De er delt 

inn i ulike grupper, der hver gruppe har sine 

egne møter og aktiviteter. De er organisert i 

seks forskjellige grupper, nemlig; bibelgruppe &  

søndagsskole, misjonær & integreringsgruppe, 

musikk- og litteraturgruppe, idrett og aktiviteter, 

kor og Abdi bori (kulturgruppe). Disse gruppene 

Vi har seks nye lokallag på Hamar. 
Dette er ulike grupper delt etter 
interesser i Oromo Kirke Hamar. 

Vi har laget en ressursgruppe for 

lokallagsledere på Facebook. Målet 

er å skape en felles arena hvor vi kan 

hjelpe og heie på hverandre. Den het-

er «Ressursgruppe for lokallagsledere 

i Acta region Øst». Hvis du er lokalla-

gleder hos oss, så be om å bli medlem 

så legges du til.

Ressursgruppe

Dag William Haugeto Stang vil nå  

fremover fungere som region- 

leder frem til en ny person er på plass i 

den stillingen. Han har god kjennskap 

til regionen, og har jobbet tett med 

Anne Lin i flere år. 

Regionleder

INFO

Foreningsleder i Biri Normisjon fikk en idé i  

sommer: De kunne jo møtes ute! Utemøbler ble 

kjøpt og ryktet om sosial samling sendt ut på 

SMS. Noen traktet kaffe. Og folk kom med med-

brakt niste og kopp. De møttes hver mandag på  

formiddagen i hele sommer. Og når høsten 

kom flyttet de samlingen inn og utvidet med 

«Ord for dagen».

Gjøre som på Biri? 

SEKS NYE LOKALLAG

er nyregistrert som lokallag i Acta og de gleder 

seg til å delta i regionens aktiviteter.

PAUL OMAYIO
pao@normisjon.no

Illustrasjonsfoto. Foto: arkiv

Foto: privat
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Andakt.

“Hvordan går det med deg?», spør vi hverandre nå 

når vi møtes igjen. Ofte svarer vi: «Bra med meg!» Og 

det er litt sant, men ikke helt. Mye i livet er bra. Vi har 

mye å være takknemlige for. Det er mye som gir oss 

glede og mening. Noe vi er stolte av kanskje. Men så 

har vi også vår del av problemer og bekymringer. Noe 

som plager oss, noe vi savner eller noe vi skammer 

oss over. Som Alf Prøysen sang: «Det humper opp og 

ned!»

I fortellingen om Sakkeus i Lukas 19 møter vi også 

en mann hvor livet går både opp og ned. Han var rik. 

Han hadde en viktig jobb som overtoller. Men han var  

liten av vekst og ble sett på av de andre som en syndig 

mann. «Han ville gjerne se hvem Jesus var» (Luk.19,3). 

Han klatret opp i et tre. Og Jesus sa til ham: «Sakkeus, 

skynd deg ned! For i dag vil jeg ta inn hos deg.» (Luk 

19,5). Og Sakkeus fikk ta imot besøk av Jesus med 

glede. Og livet hans ble snudd opp ned. Før ville han 

karre til seg. Nå ville han dele. Han ville dele mye. Og 

kanskje ble han allikevel enda rikere? Han var fortapt, 

men så hadde han fått frelse. 

Rett etter denne hendelsen drar Jesus videre. Og han 

drar til Jerusalem. Han går til lidelse, til oppgjøret 

med vår synd, og til å seire over den vonde og dødens 

makt. Det gjorde Jesus for å snu også våre liv opp ned.

Som Sakkeus vil jeg gjerne se hvem Jesus er. Det 

er en god ide å finne et sted hvor han må komme  

forbi. For meg er det å bruke beina mine å gå til steder 

hvor andre mennesker samles for å be, synge og prate 

om Ham. Han har jo lovet å være midt iblant oss når vi 

samles i Hans navn. Jeg vet at han også er å finne når 

hendene mine og øynene mine åpner Bibelen. Og jeg 

går dit hvor jeg kan få nattverd; Jesu kropp og Jesu 

blod, gitt for meg. Og jeg har lært at Gud hører bønn. 

Så er kanskje det største poenget at Jesus vil være 

med meg hjem. Han vil være med i alle humpene 

«opp og ned» i hverdagen. Han vil hjelpe meg i hele 

livet, smått og stort. Vise meg hva jeg kan dele med 

andre og hjelpe meg med å gjøre det. Og en gang 

skal jeg få være med Ham hjem! Fordi Han har frelst 

meg som var fortapt. Jeg vil gjøre som Sakkeus,  

skynde meg ned, og ta imot Jesus med glede.

 

HANNE METTE GULLORD ROÅS
hmgr@normisjon.no

OPP OG NED!
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Som Sakkeus vil jeg gjerne se hvem Jesus er.
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Normisjons visjon “Jesus Kristus til nye generasjoner og folke-
slag” er alltid målet, men hvordan dette arbeidet ser ut i praksis, 
varierer i våre ulike samarbeidsland. På nettsiden vil du i løpet 
av året finne artikler om våre samarbeidsland, vår historie der og 
nåtidens arbeid, mens i regionbladet har vi valgt å ta for oss noen 
av fokusområdene Normisjon har delt arbeidet sitt inn i. Denne 
gangen skal vi se på teologi og ledelse. 

INTERNASJONAL MISJON

TEOLOGI OG LEDELSE

Bangladesh

Normisjons samarbeidsland i Sør-Asia ligger i det området i 

verden med lavest andel kristne. Her arbeider vi med å styrke 

og utruste kristne som kan snu denne trenden. Som misjons- 

bevegelse ønsker vi at de mange kirkene og bistands- 

organisasjonene skal bli enda flinkere til å nå ut til sine egne. 

Vi tilbyr lederkurs og arrangerer blant annet samlinger for alle  

Normisjons partnere i det aktuelle samarbeidslandene slik at de 

kan komme sammen, bli inspirert, lære av hverandre og bli bedre 

utrustet for arbeidet.  Normisjon ønsker å styrke kompetansen og 

kapasiteten til våre samarbeidskirker og bistandspartnere slik at 

de blir i stand til å nå de mål de selv har satt seg for arbeidet.

Ecuador

Både kirken og teologiutdanningene i Ecuador er unge og i utvikling.    

Derfor satser Normisjon på ledertrening og teologiutdanning i dette  

landet og å utruste nye ledere. I 2002 var vi med på å etablere den 

eneste lutherske teologiutdanningen i landet, Instituto Biblico Luterano  

Ecuatoriano (IBLE). I dag har dette fått tilvekst av disippeltrenings- 

programmet Nehemja som jobber tett med de lokale menighetene i den 

spansktalende kirken. Urfolk-kirken driver et tilsvarende disippeltrenings- 

program, Diosmanta huillacuna, med opplæring og praksis innenfor ulike 

tjenester. I begge kirkene tilbys også et kurs i bibelfag. IBLE deler i tillegg ut 

stipend til teologistudenter fra de to nasjonale kirkene, ved det lutherske  

teologiske instituttet i Arequipa, Peru. Gjennom bibelinstituttet ønsker 

Normisjon å fortsette med å bygge levende og misjonale menigheter 

med godt lederskap. 

Mali

Normisjon jobber for å bygge selvstendige kirker som formidler 

evangeliet. Fordi kirken i Mali er ung har vi her mye fokus på disippel- 

skap, ledelse og teologi. Sentralt i opplæringen er en bibelskole, 

med både nasjonalt og internasjonalt personell. Bibelskolen har en 

treåring utdannelse som underviser studentene i samlinger/bolker  

og har praktisk trening som en del av utdannelsen. Fra januar til 

april har de undervisning ved skolen med etterfølgende praksis 

hjemme fra mai til desember. Bibelskolen utdanner også radiomed- 

arbeidere og har et eget radiostudio som sender kristne programmer 

gjennom 14 sekulære radiostasjoner. Disse dekker et stort området 

og sender program både på fulani, kassonke og malinke. I tillegg har 

skolen en mulighet for teologisk desentralisert opplæring

               

Foto og tekst er hentet fra normisjon.no.

Aserbajdsjan

Den unge nasjonen er i dag i rask utvikling på mange arenaer, både 

økonomisk, teknologisk og kulturelt, og det er behov for modne,  

integrerte ledere. Normisjon har gjennom 20 år investert i mange 

enkeltmennesker, og bidratt med opplæring og rådgivning for 

ledere på flere nivåer i samfunnet. Gjennom Viator Investment and 

Properties ønsker vi å fortsette å investere i dagens og morgen- 

dagens ledere i det aserbajdsjanske samfunnet, gjennom å tilby kurs-

ing innen økonomi og verdibasert lederskap. Vi ønsker å bidra til at 

mennesker kan oppdage og utnytte potensialet i sine gudgitte evner 

og gaver. På den måten kan de bidra til utvikling i lokalsamfunn og 

i landet.
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DATOER

30. april - Årsmøte Acta på Skogstad leirsted

Har du noen datoer som er interessante for

regionen å vite om? Send de inn: kmnt@normisjon.no

12. mars - Bibeldag for kvinner i Lensbygda

2. april - Årsmøte Normisjon i Storsalen i Oslo

ANNE LIN HYNNEKLEIV
AVTROPPENDE REGIONLEDER
albh@normisjon.no
473 65 035

THERESE ANDREASSEN
FERMATELEDER
ta@normisjon.no
952 84 131

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

KRISTINA THORÄNGEN
ADMINISTRASJONSKONSULENT
kmnt@normisjon.no
932 81 347 

MARGRETHE KOLLERUD OVERSKOTT
ACTAKONSULENT/INTERNASJONAL KOORDINATOR

mko@normisjon.no
476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT 
msks@normisjon.no

980 97 905

OM OSS

PAUL OMAYIO
PROSJEKTLEDER
pao@normisjon.no

998 63 740

DIRK CORDIER
TEAMLEDER ACTA

dc@normisjon.no
474 82 236

MARTE REBECCA DÆHLEN
ACTAKONSULENT/BESTYRER SKOGSTAD 

mrd@normisjon.no
909 59 692

MONICA BORSTAD
BESTYRER FOSSHEIM

monica.marie.borstad@gmail.com
977 23 967

STÅLE SANDBEKKEN
FELLESSKAPSUTVIKLER
ss@normisjon.no
959 73 414

HANNE METTE G. ROAAS
OMRÅDEARBEIDER OPPLAND
hmgr@normisjon.no
416 79 849

26. mars - Soul Children Leader Conference

8.-10. april - Familieleir på Kirketeigen

4.-6. mars - 5. klasseleir på Fossheim

8.-10. april - Påskeleir på Haraset

8.-10. april - Amigos: påske på Fossheim

11.-13. april - Tweens: påske på Fossheim

13.-17. april - Kompis: påske på Fossheim

Actaleirer



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 

regionen, et lokallag eller forening. Ta kontakt: dwhs@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: Valentin Salja


