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Snart pensjonist
Leif Gordon Kvelland går av med pensjon til nyttår. 
Les noen av hans refleksjoner.

N
R.

5 
20

21

REGION ØST ACTA 20 ÅR
Vi har funnet glimt fra 20 år 
med Actaarbeid i regionen   

GJENBRUKSGAVER
Ta en tur til Galleri Normisjon

Foto: Kristina Thorängen
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LEDER

For en høst det har vært! Det har vært jubileumsfeiring på Haraset, sangkafeen er igang 

igjen på Skogstad, vi har hatt kvinnetreff og Boddingfest, og vi har samlet 200 tweens på 

Soul Children gathering i Storsalen. Nå er det julemesser rundt om i hele regionen. Hver 

forening, hvert et møte, for en stor verdi det har! Sammen får vi gi Jesus videre! 

Denne høsten har tatt en litt annen vending for meg enn jeg hadde sett for meg. Jeg 

ble invitert inn i en prosess for en stilling i NKSS/Laget og har etter en grundig gjennom- 

gang takket ja til stillingen som assisterende generalsekretær. Jeg er takknemlig for de 

16 årene jeg har hatt i region Øst, og det er viktig for meg å kommunisere at jeg nå for-

later en region som jeg er utrolig glad i og har stor tro på. Vi har sammen gjennomgått 

en viktig endringsprosess det siste året, vi er i gang med å sette en ny retning og feste 

blikket på det Gud har for oss fremover. Region Øst er et godt sted å være og har et team 

av frivillige og ansatte jeg har stor tro på. Nå ber jeg om at Gud må sende en ny leder som 

kan fortsette å løfte arbeidet, sette en felles retning for vår store og mangfoldige region 

slik at vi bærekraftig i årene fremover også kan få gi Jesus videre!

Konkret vil min siste arbeidsdag være 1. mars, men jeg blir med på årsmøtet 2. april. 

Regionstyret arbeider nå med å rekruttere ny regionleder og stillingen lyses ut i disse 

dager. Be gjerne for Anders og regionstyret i denne prosessen og tips gjerne potensielle 

personer om stillingen.

La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som gav løftet er trofast. 

Heb 10,23

ANNE LIN HYNNEKLEIV 
albh@normisjon.no

Gi Jesus 
videre 

Girogaver 2021
Vår i lufta (Øst)

Gi Jesus videre (Øst)

I diakoniens ånd (Sammen)

Gave til å satse (Sammen)

Det viktige barne- og ungdomsarbeidet (Oppland)

Skogstad trenger støtte (Oppland)

Distriksarbeider i Oppland (Oppland)

43.750,-

31.250,-

24 597,-

30.900,-

19.050,-

90.000,-

69.700,- 

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!

TUSEN TAKK!

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

Det er lett å bli fastgiver! www.normisjonost.no/bidra
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Acta er 20 år i år! Det feirer vi med å gi et lite tilbakeblikk på Acta Øst sitt  
arbeid, ett bilde fra hvert år. Vi vil aldri kunne favne alt av det viktige arbeidet 
vi har hatt gjennom så mange år, men vi har funnet noen glimt og forsøkt 
å favne bredden. Tusen takk til alle frivillige og ansatte som har stått på for 
Acta Øst i disse årene. Det hadde ikke gått uten dere!

ACTA 20 ÅR

2001 - Oslo Soul Children gir ut sin første cd

2002 - Actas første logo

2003 - Leir på Hammeren
2004 - To kule ungdomsledere på leir

2005 - Fotballeir på Fossheim
2006 - Snøleir på Haraset

2007 - Stabstur Eidskog

2008 - Leir på Kirketeigen

2009 - Skjærgårds M&M 2010 - Kaktusfestivalen
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2011 - Natta i Kongsvingerhallen

2014 - Soul Children Gathering

2015 - Misjonsteam i Nepal
2016 - Totencamp på Skjærgårds

2017 - Actionleir på Skogstad

2018 - Bedehuset Christmas Edition 2019 - Loved ledertreningskurs i London 2020 - Digital juleleir 2021 - Padleleir

2013 - Treat på Abildsø Gård
2012 - Fugleleir på Dalen
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Leif Gordon Kvelland er en ressurs vi er  

takknemlige for å ha i vår midte. En blid 

sørlending som har overskudd og tid til å 

se mennesker. Han slår gjerne på tråden for 

å høre hvordan det står til. Leif Gordon har 

bidratt med oppsøkende kontakt, humor og 

nestekjærlig fokus, samt at han har engasje- 

ment for gode samtaler og felles undring 

rundt hvem Gud er og hva Jesus kan bety for 

mennesker i vår tid. 

Nå er tiden kommet for at denne varme  

inspiratoren er i landingsfasen av sin yrkes- 

aktive tjeneste og han skal pensjoneres  

allerede ved nyttår. Vi har invitert ham til en 

ørliten reflekterende samtale, om små og 

store hendelser, om erfaringer og om for-

ventninger til det som ligger foran. 

Du skal ikke prate lenge med Leif Gordon 

før du erfarer noe ekte i hans troshistorie 

og livserfaring, som han bruker som kilder 

til å forkynne Guds ord inn i vår tid. Lys, lett 

og glad, med gode ferdigheter i å oppfatte  

alvoret i det som ligger under overflaten. Det 

er godt og trygt å samtale med Leif Gordon, 

også når vi beveger oss inn i sårbart landskap. 

Med solid bibelkunnskap og en god evne 

til å formidle, formidler han Guds nåde og  

betydningen av Jesu forsoning med substans 

og med gode poenger. 

Alpha-arbeidet har vært viktig for Leif  

Gordon og hans tjeneste de siste årtiene. 

Samtaler og engasjement for å å invitere 

mennesker hjem til Farshuset. I Alpha- 

arbeidet skapes det rom for menneskelig 

kontakt og felles undring, gjennom felles-

skap rundt måltider og fellesskap rundt  

bibelske tekster. 

I møte med de menneskene som har tatt 

standpunkt og allerede er en del av Guds 

familie på jorden, betyr det mye for Leif  

Leif Gordon går av med pensjon til nyttår og vi har fått noen 
refleksjoner på tampen av hans yrkesaktive tjeneste. 

Gordon å bidra til at de blir fortrolige med de gaver 

og ferdigheter Gud har lagt ned i dem. Han har også 

vært opptatt av å støtte og utfordre mennesker til å 

våge. Metaforen han noen ganger bruker er at krigss-

kader er bedre enn liggesår. Vi må våge å sette ord ut i  

handling og vi må våge å ta valg. 

Når jeg etterspør visjoner for fremtiden, hører jeg ord 

som: kontakt, medlem, kontakt med yngre ledere og 

fortsatt gjerning på noen områder. I hvilket omfang 

og på hvilken måte, det får komme etter hvert. 

Refleksjoner over Alphaerfaringer gjør at Leif Gordon 

både kjenner på opplevelser av nåde og opplevelser  

av nød. På den nådige og takknemlige siden har  

Alpha rørt mange mennesker, satt tro og mennesker  

i bevegelse, satt varige spor, medført livsvarig påtrykk 

og vært en kilde til åndelig rikdom. Følelsen av nød 

kommer av at mange mennesker i vår tid enda ikke 

har fått oppleve dette, at arbeidet så gjerne skulle 

skapt større ringer og nådd flere mennesker, at 

mange flere mennesker kunne fått oppleve Guds  

farshjerte og blitt ledet til åndelig rikdom. 

Vi ønsker Guds fred og velsignelse når Leif Gordon nå 

skal tre ut av daglig yrkesaktiv tjeneste og over i passe 

mye engasjement på noen færre arenaer. Men først 

skal han ta en velfortjent pause. 

STÅLE SANDBEKKEN
ss@normisjon.no

Leif Gordon Kvelland. Foto: Kristina Thorängen

PORTRETT

Leif Gordon
KVELLAND



1110

TETT PÅ REGIONEN

* Avtaledokument mellom Normisjon region Øst 

og Normisjon region Oppland

* Status sammenslåing

* Vi blir kjent med arbeidet vårt: Vi har hatt 

besøk av rektor ved Bjerkely og staben i Acta og  

Normisjon.

* Budsjett

* Årsmøte 2022

* Ny regionleder

Har du innspill til sistnevnte, send gjerne inn 

dine innspill til regionstyreleder Anders Østby  

Ostbygris@gmail.com eller regionleder Anne Lin 

albh@normisjon.no.

Høstens 
regionstyresaker

Vi startet høsten med to leirdager for ungdom, en 

på Haraset og en på Fossheim.

I november har vi hatt tenleir på Skogstad med 

32 deltakere, Amigos: juleverkstedleir med 45  

deltakere og Juleverksted: tweens med 27  

deltakere.

Her kommer en liten rapport fra Amigos: juleverk-

sted: «Nå er det hele to år siden vi har hatt leir 

med denne aldersgruppen på Fossheim og det 

var utrolig stas å samles igjen.

Rundt 60 barn, voksne og ledere koste seg en 

helg med juleverksted, julevandring, jakten på 

julemysteriet i lyttetiden og ikke minst pepper- 

kakebaking.

Gangen har igjen blitt brukt som løpebane og 

Endelig kan vi ha leir igjen og vi 
gleder oss stort over å kunne lage 
møtepunkt for barn og unge med 
fokus på Jesus.

En helg med påfyll og inspirasjon. Her 

møter du folk fra hele organisasjonen.  

Vi reiser med hele staben, og du 

som frivillig er også invitert. Dette er 

en konferanse for alle som i en eller  

annen form er frivillig i Normisjon og 

Acta.  Vi håper å se mange av dere!

MER-konferansen

Steinar Tosterud, Bodil Stenslet og 

Jorun Kind har i lang tid samlet inn 

elementer fra Romerike Indremisjons 

historie. Dette resulterte i foreningen 

Romerike Indremisjons Museum. Det 

er samlet inn protokoller og papirer,  

“Sennepskornet”, bilder og foto i  

kassevis. Vet du som leser dette 

om noe som hører Romerike Indre- 

misjons historie til, ta kontakt. Les mer 

om foreningen på: www.normisjon-

ost.no

Røtter er viktig

INFO

1. desember startet Hanne Mette i det hun 

kaller drømmejobben! Hanne Mette kommer 

fra Biri, er ei sprudlende, idérik dame med gode  

kommunikasjonsegenskaper. Dette har hun hatt 

god bruk for i jobben hun kommer fra som lærer 

på Snertingdal Skole, men også som fritids-

forkynner i tidligere region Oppland. Hanne 

Mette skal jobbe som områdearbeider i  

Oppland.

Hanne Mette G. Roaas

LEIR DENNE HØSTEN

snusen har fått gå rundene sine nok en gang. Vi 

ser virkelig hvor viktig det er med leir og hva det 

betyr for store og små!»

 

Vær gjerne med å be for leirarbeidet videre og for 

leirstedene våre!

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Kjenner du noen som har lyst på regionblad?  

Da er det bare å be dem sende en epost til 

kmnt@normisjon.no. Etter sammenslåingen får 

alle som var en del av tidligere Oppland også 

bladet. Ønsker du ikke å motta “Region Øst”, 

send epost til kmnt@normisjon.no.

Regionbladet

Det er høysesong for julemesser og vi vil her 

bare få takke for små og store julemesser rundt 

om i regionen. Det skaper fellesskap, glede og 

økonomi, og vi er takknemlig for hver og en av 

dere!

Julemesser

Foto: arkiv

Foto: privat
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Vi teller raskt dager frem til jul. Det skal ikke mer til enn et blikk inn i et 
butikkvindu for å kjenne julestemningen stige. Men noen ganger kan det 
kjennes som om markedskreftene nesten spiser opp julestemningen. Det 
kan lett bli et overbruk som verken er bra for miljøet eller lommeboka.

Vi slår et slag for gjenbruk denne jula, og spesielt en tur til en gjenbruks-
butikk for å finne skatter til jul. Der bugner det av gaver, julepynt, engler, 
duker og servise. Kanskje finner du noen gamle, gode minner eller noen 
nye kreative krumspring?  Og har du tenkt på at du til og med kan finne 
pentøyet til juleavslutningen eller julaften der? 
 
I region Øst har vi tre gjenbruksbutikker som heter Galleri Normisjon. En 
i Oslo, en på Sørumsand og en på Bekkestua. Her kan du slå av en prat 
med en av de flotte frivillige som jobber der, og kanskje finner du en 
gave eller noe fint til deg selv, hvor overskuddet samtidig går til 
prosjekter i Acta og Normisjon. Bedre blir det vel ikke!
 
Tips til brukte julegaver:
En god bok.
Et spill.
En duk eller brikke.
Noe hjemmestrikket.
En gammel skål med litt julegodt i.
En god kopp med en kakaopose i og noen marshmellows.

13

GJENBRUK

I JULESTRIA
Gjenbruk

Foto: Galleri Normisjon
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Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden 
skulle innskrives i manntall.  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria.  Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.  Josef dro 
da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Da-

vids hus og ætt,  for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og 
som ventet barn.  Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  og hun fødte sin 
sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom 

for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over 
flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om 

dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; 

han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er 
svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som 

lovpriste Gud og sang:
          Lukas 2,1-20

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: 
«La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort 
for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i 

krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle 
som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt 

de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem. 

    
    «Ære være Gud i det høyeste,

          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
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Det stod på en folder jeg fikk i hånda en gang.  

Nysgjerrig åpnet jeg den fargerike folderen. Og hva 

stod det der? Ingenting. Jeg dro på smilebåndet 

og forsto at noen hadde anvendt både humor og  

pedagogikk til å formidle sitt syn: Givertjeneste er  

viktig.

La meg også fortelle en annen historie. Da jeg  

avtjente verneplikten var jeg sammen med feltprest 

og kristne medsoldater. Der traff jeg Bent, en menig 

kollega som hadde en sterk overbevisning om at å 

gi tiende er et sunt og klokt prinsipp. Feltpresten var 

ikke så sikker, han spurte om det gikk an å tenke at 

tiende kom an på overskudd, og at det økonomiske 

livet i perioder kan ha veldig stramme rammer. 

Da skildret Bent to scenarier: Tenk på to personer. Den 

ene jobber og sliter hele livet med å samle mest mulig 

penger til seg selv. Den andre gir alt til Gud, og får til-

bake 90% ferdig velsignede midler. Tror du de 90% 

rekker kortere enn de 100% ?

Da jeg var 20 år etablerte jeg et lite regnskap, for å 

følge med på hvor mye jeg faktisk ga i kollekter og til 

veldedighet. Det var en lærerik opplevelse. Jeg hadde 

en tendens til å gi lite og tenke at det var mye. Særlig 

husker jeg en lønnsutbetaling i mai 1991. Da fikk jeg 

10% feriepenger etterbetalt. Og hadde veldig god 

råd. Planla stereoanlegg og andre hyggelige innkjøp. 

Helt til jeg kom på prosjektet mitt med å etablere 

givertjeneste. Da ble jeg litt mutt. Skulle jeg virkelig gi 

de ekstra pengene til andre?

Jeg valgte å gi de ‘ekstra’ pengene til gode formål. Og 

har siden hatt et bevisst forhold til givertjeneste. Og 

har erfart at gleden ved å gi er stor.

Kjære venner: Bibelverset Malaki 3,10 har to deler. Har 

du erfart begge?

1. Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes 

mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier  

Herren, Allhærs Gud. 

2. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over 

dere velsignelse i rikt mål.

Så jeg er enig med den humoristiske forfatteren 

jeg fortalte om. Jeg ser ingen gode grunner til å 

ikke gi tiende. Dessuten erfarer jeg stadig at Gud  

faktisk åpner himmelens luker og øser ut over meg  

velsignelse i rikt mål.

  

STÅLE SANDBEKKEN
ss@normisjon.no

Gode grunner til

Jeg hadde en tendens til å gi lite og tenke at det 
var mye.

IKKE Å GI TIENDE

17
Foto: shutterstock
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Vi er to representanter fra internasjonal  

avdeling som har det til felles at vi har måttet 

lære å kjenne Normisjons internasjonale 

arbeid via digitale kanaler. Tore Bjørsvik som 

er internasjonal leder, og jeg som er land- 

ansvarlig for Senegal, Mali og Bangladesh. Vi 

startet begge i Normisjon i koronaåret 2020,  

og endelig er døren åpen for å reise igjen. 

Nå sitter vi her på Dakars flyplass og mimrer 

om hvilke inntrykk som har festet seg etter 

en drøy uke på feltbesøk i Senegal. 

Ulike briller

Tore og jeg ankom Senegal med nokså ulike 

briller. Tore har erfaring fra Peru og jeg fra 

Elfenbenskysten. Jeg snakker fransk, Tore  

smiler og nikker. 

Dakar

Før reisen fikk vi et skriv med tips og infor- 

masjon. Der stod det at, når vi er i Dakar, er vi 

halvveis på reisen. Så sant det var! Dakar er en 

storby med store kontraster og herfra tar det 

i hvert fall ti timer til utsendingenes hjem, helt 

øst i Senegal.  Dakar oppleves også som halv-

veis på den kulturelle opplevelsen. Vel fremme 

var det lite som er likt livet i Oslo. Den røde 

jorden satte sitt preg på alt, selv nå i slutten av 

regntiden med mye grønt.

Blid gjeng

Det var en engasjert og blid gjeng som møtte 

oss. Endelig fikk vi bli bedre kjent, i 3D-format. 

Vi har hatt misjonærkonferanse sammen og 

diskutert veien videre. Diakonale prosjekter, 

bemanningssituasjonen og behov for lokale 

partnere har vært viktige temaer. Det har vært 

spennende dager. 

Herlig barnelatter

Vi besøkte barnehjemmet som Normisjon har 

støttet over flere år. Her møtte vi Marie og  

hennes omsorg for hele 13 barn, barn nummer 

14 er på vei.

For en herlig barnelatter som runget den 

kvelden, og for et stort varmt hjerte som  

ivaretar disse barna når ingen andre gjør det.

Tore Bjørsvik og Mirjam Artmark Aanesen fra internasjonal 
avdeling har vært på en første tur til Senegal i Vest-Afrika. 
Her er litt om deres inntrykk fra turen. 

INTERNAJONALT

ENDELIG TID FOR 
Å REISE TIL FELT

Bibelstudier

Etter enda en god kjøretur ble vi godt mottatt av bibel-

studiegruppen. Vi fikk god mat servert på et stort fat 

og vi fikk hver vår skje. Det var bare å hugge inn. 

Gruppelederen kan spørsmålene mer eller mindre 

utenat, og selv om ingen av oss to forstår malinké 

så skjønte vi at det var mange som ville være med 

og diskutere bibelteksten. Flere fortalte også at de  

hadde delt forrige ukes tekst med venner. Det var  

oppmuntrende å høre for oss alle.

Arbeidet

Arbeidet i Senegal er i en etableringsfase. Derfor har 

teamet på felt brukt mye tid den siste tiden på å jobbe 

med strategi og målsetting for veien videre. 

Normisjon begynte arbeid i Senegal våren 2014, i et 

av de fattigste områdene i landet. Her er det også få 

andre hjelpeorganisasjoner. 

I dette landet jobber vi også blant samme folke-

gruppe som vi møter i Mali, nemlig malinkéene. 

MIRJAM ARTMARK AANENSEN
mirjam.artmark.aanensen@normisjon.no

Marie (i midten) har stor omsorg for alle barna på barnehjemmet i Senegal. Normisjon har støttet barne-
hjemmet i flere år. Foto: Silje Svanholm Skogesal
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(13.) 14. – 16. JANUAR 
I  STAVANGER

acta

normisjon

 barn  
og unge i

www.merkonferansen.no

MER-konferansen er for alle frivillige medarbeidere og 
ansatte, i hele Acta og Normisjon – fra bygd og by, fra 

Norge og utlandet, skoler, leirsteder, foreninger, lokallag, 
kor, menigheter og alt midt imellom!

36 FORSKJELLIGE  
SEMINARER

FOR PÅMELDING OG MER INFORMASJON:

TAKK!

TIL ALLE SMÅ OG STORE TJENESTER SOM ER GJORT FOR FOLK I ÅR 
TIL DEG SOM DELTOK PÅ NOE, FYSISK OG DIGITALT
TIL DEG SOM HAR BEDT FOR ARBEIDET OG FOR MENNESKER
TIL DEG SOM VAR LEDER PÅ LEIR
TIL DEG SOM HAR VÆRT LEDER I ET LOKALLAG ELLER EN FORSAMLING
TIL DEG SOM ARRANGERTE NOE I EN UTFORDRENDE TID
TIL DEG SOM AVLYSTE TING FOR Å VÆRE MED PÅ DUGNADEN OG BESKYTTE DE RUNDT DEG
TIL DEG SOM HAR MÅTTET TA VANSKELIGE AVGJØRELSER I ÅR
TIL DEG SOM GA PENGER TIL ARBEIDET
TIL DEG SOM ARRANGERTE NETTGUDSTJENESTER, NETTSAMLINGER OG DIGITALE TREFF
TIL DEG SOM HAR SITTET I ET STYRE
TIL DEG MED HJERTE FOR MISJON
TIL DEG SOM FORTALTE OM JESUS TIL NOEN SOM IKKE KJENNER HAN SÅ GODT
TIL DEG SOM HAR MINNET DE SOM ALLEREDE KJENNER JESUS OM HVEM HAN ER
TIL DEG SOM HAR TATT EKSTRA MANGE TELEFONER TIL FOLK I FELLESSKAPET DITT
TIL DEG SOM PLANLA TING SOM ALDRI BLE NOE AV
TIL DEG SOM PRØVDE PÅ NOE NYTT
TIL DEG SOM TROFAST HAR HOLDT ARBEIDET GÅENDE, OGSÅ I ÅR
TIL DEG SOM SPREDDE GLEDE RUNDT DEG!

VI ER INGENTING UTEN ALLE OSS MENNESKENE I ACTA OG NORMISJON ØST. 
TAKK FOR DIN INNSATS I ÅRET SOM VAR OG VELKOMMEN MED VIDERE TIL NESTE ÅR,
VI ER STOLTE OG TAKKNEMLIGE OVER Å FÅ VÆRE MED PÅ DETTE VIKTIGE ARBEIDET SAMMEN 
MED DERE!
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DATOER 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
ACTAKONSULENT/INTERNASJONAL KOORDINATOR

mko@normisjon.no
476 42 580

MAY SOLVEIG K. SLÅTSVEEN
ACTAKONSULENT (I PERMISJON)

msks@normisjon.no
980 97 905

OM OSS

LEIF GORDON KVELLAND
ALPHAKONSULENT
leif.g.kvelland@normisjon.no
478 64 547

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

hmr@normisjon.no
416 79 849

4. - 5. februar - Manah

Har du noen datoer som interessante for

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

14. - 16. januar - MER2022

2. april - Årsmøte 2022 i Storsalen i Oslo



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: 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: Georgia de Lotz


