
 Årsrapport for Acta region Øst 2021 
 
Denne årsrapporten er et forsøk på å gi et bilde av et arbeid som frem til 1. september ble drevet 
som to regioner og deretter som en sammenslått region. Vi har fra 1. september tenkt regionen som 
ett, men hele året jobbet med sammenslåingen for øye. Så når vi snakker om Normisjon region Øst 
så er både tidligere Øst og Oppland sitt arbeid innlemmet i dette. Vi er stolte av å få høre sammen og 
sammen få bygge Guds rike.  

1. VISJON OG VERDIER 

 
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. 
  

2. TAKK TIL FRIVILLIGE OG GIVERE 

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 
fellesskap 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. 

3. LOKALLAG 

  
Ved utgangen av året var det 95 registrerte lokallag i Acta region Øst med ca 2500 medlemmer totalt. 
Vi har fått 13 nye lokallag dette året, 11 av disse er tilknyttet internasjonale menigheter. De ansatte i 
Acta vil gjerne besøke lokallag og bidra der. Dette har vi fått gjort en del av til tross for korona-år, 
men skulle gjerne besøkt flere. Vi har også dette året arrangert noen digitale kurs, hvor noen har 
vært for lokallagsledere. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger på at disse har vært bra og 
inspirerende. 
 
4. LEIRARBEID 
 
Vi har gjennomført 6 fysiske leirer i år, i tillegg til 1 digital leir. Vi har på disse leirene (digitalt og 
fysiske) hatt et samlet antall på deltakere.  
 
Koronaåret 2021 
 
2021 ble også et utfordrende leir-år 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. 12 leirer har blitt avlyst, enten på grunn av smitte-situasjonen eller for få påmeldte 
deltakere, noe vi også regner med har med korona å gjøre. Noen leirer ble gjort om til leirdager. Vi 
arrangerte en digital påskeleir for barn og tweens på tvers av leirsteder, som er erstatning for 
påskeleirene. På høsten fikk vi arrangert noen leirer som normalt og det har vært utrolig fint de 
gangene vi har kunnet møttes og vært sammen en hel helg. 
 



 
 
Mangfold på leir 
 
Nedstengningene grunnet korona påvirket også migrant / internasjonale menigheter i stor fra. De 
kunne ikke gjennomføre fysiske møter som vanlig og de fleste av dem hadde ingen erfaring med å 
holde digitale møter for barn og unge. Som en del av vår relasjonsbygging initierte vi digitale kurs for 
å utruste barne- og ungdomsarbeidere i disse kirkene i hvordan de kan arrangere og gjennomføre 
aktiviteter online. Disse kursene var veldig nyttige for kirkene og førte oss til å bygge et godt nettverk 
blant disse menigheter. I løpet av prosjektperioden organiserte vi 3 digitale kurs som til sammen 
deltok 74 ledere fra forskjellige innvandrer / internasjonale kirker.   
  
I tillegg har vi fått 11 lokallag dette året fra internasjonale menigheter. Målet vårt har vært å styrke 
forholdet vårt ytterligere ved å være en ressurs inn i deres barne- og ungdomsarbeid.  
  
Et av hovedmålene med prosjektet var å arrangere en bo-hjemme-leir i Oslo der barn, foreldre og 
ledere fra disse migrant / internasjonale menigheter ville oppleve hvordan Acta øst-leirene ser ut. 
Den planleggingen for leiren ble gjennomført, men dessverre måtte det tas en beslutning om å avlyse 
den på grunn av usikkerheten rundt koronarestriksjoner. Selv om vi ikke var i stand til å holde en 
fysisk leir, organiserte vi en digital barneaktivitet: “Kosekveld”, hvor det deltok 25 barn og 10 voksne. 
  
Leirstatistikk de siste tre årene 
  

Leirsted 2021 2020 2019 

Fossheim 99 123 431 

Haraset 4 14 77 

Skogstad 32 33 141 

Kirketeigen 0 54 71 

Andre 38 45 353 

Kurs og digitale arr. 113 0 0 
 
 Andre i 2021 er Digital påskeleir og padleleir 

5. LEDERTRENING 

 
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. 
 
Nasjonalt lederkurs 
 
Vi har tre ledere fra vår region som dette året har vært med på Acta sitt nasjonale lederkurs som blir 
gjennomført på Gå ut senteret. Disse har fått støtte til dette gjennom Acta og har fått medvandrer.  
  
Digital kursvår 
 
Vi fikk støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtten til et prosjekt vi kalte «Digital kursvår». Sammen med en 
ressursgruppe på tre frivillige ungdommer arrangert vi fem digitale kurs i løpet av vårsemesteret. Vi 
har fått mange gode tilbakemeldinger på at kursene var bra og inspirerende. Kursene hadde disse 
temaene: låtskriverkurs, dirigentkurs, hvordan rekruttere frivillige ledere og deltakere, hvordan høre 
Guds stemme og hvordan arrangere et event fra A til Å. Til sammen hadde vi 86 deltakere på de fem 
kursene våre. 
I tilknytning til låtskriverkurset hadde vi en sangkonkurranse hvor vinneren fikk spille inn sangen sin i 
studio og ha photoshoot til coveret. Sangen «Lys i enden av tunellen» av og med Ingrid Mathea er nå 
på Spotify. Ressursgruppa gjorde en fantastisk innsats og prosessen med de har også vært en del av 
vår ledertrening dette året. 
 
Digitalt kurs om Ungdom og psykisk helse 
 
Vi var med i arrangementsgruppa til et digitalt kurs om ungdom og psykisk helse som ble 
gjennomført av Acta sentralt i mai. Det var rundt 45 påmeldte og mange kom med tilbakemeldinger 
om at kurset hadde vært nyttig og ga pågangsmot til arbeidet med ungdom i en vanskelig tid. 
 
Prosjekt Lys våken 
 
Prosjekt Lys våken er et samarbeid med Den Norske kirkes trosopplæring i Gudbrandsdalen og Acta 
region Oppland. Kirkerådet har bevilget 150.000 kr til prosjektet. Tanken var å videreføre Lys våken-
konseptet inn i en leir med fokus på misjon, for å kunne tette et «hull» i trosopplæringsplanen som 
har vært vanskelig for mange menigheter. Planen var og er at det skulle være et pilotprosjekt i 
Gudbrandsdalen, med en Lys våken leir i 2020 og så etter en evaluering runde skulle det legges fram 
som et tilbud for hele trosopplæringa, i hele Norge. Det ble ikke gjennomført noe leir i 2020 pga 
korona. Og det ble heller ikke tatt opp igjen i 2021 pga sammenslåing mellom Region Øst og Region 
Oppland. Det er laget en god del materiell som vi får tilgang på, både i form av designelementer, 
musikk og undervisning. Så de har kommet ganske langt i prosessen. Og det som gjenstår nå er å ta 
opp igjen tråden med Trosopplæringa i Gudbrandsdalen, planlegge og gjennomføre pilotleir og 
ferdigstille alt av materiell, samt en evaluering før det skal presenteres på 
Trosopplæringskonferansen. Vi håper å gjennomføre prosjekt Lys våken i 2022.  
  
6. SAMARBEID 
 
Samarbeid med menighetene i Kongsvinger om NATTA 
Også i 2021 var vi med i planleggingen av NATTA og skulle bidratt på arrangementet. Det ble 
gjennomført et mindre arrangement med poster ute foran Vinger kirke, og konsert og samling i 
kirken etterpå, kun for Vinger prosti. Acta Øst var med å ha post denne dagen, hvor vi snakket om leir 
og Kompis. 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. 
  
Samarbeid mellom Acta Region Oppland og Trosopplæringa i Vestre Toten 
Det er lang tradisjon for samarbeid mellom trosopplæringa i Vestre Toten og Acta Region oppland. 
Dette er en tradisjon som startet i 1997 og har blitt videreført på ulike måter. De siste årene har 
samarbeidet gått ut på at vi har hatt en leir sammen i året; Actionleir for 4.-6. klasse på Skogstad 
Leirsted på Eina. Actionleir i 2021 ble avlyst pga korona. På Actionleir i 2019 var det 25 deltakere – 
13. gjennom trosopplæringen og 12 gjennom Acta. Det var også med 15 ungdomsledere – 13 fra 
trosopplæringen og 2 fra Acta + 4 voksenledere, 2 fra hvert sted. 
  
7. ANDRE ARRANGEMENT 
 
Digitalt Februar Treat 
Vi fikk støtte av Oslo kommune til å gjennomføre et digitalt arrangement for ungdom og dette ble 
lagt til februar. Vi sendte ut en pakke med snacks i forkant som deltakerne kunne kose seg med 
underveis. Vi hadde bingo, ord for dagen og kahoot. Rundt 30 stk var med, i tillegg til at Acta 
Skedsmokorset hadde det på storskjerm hos seg. 
   
Sankthans på Fossheim 
Det ble også i år arrangert Sankthansfeiring på Fossheim, hvor alt skjedde ute. Det var tradisjon tro 
grilling, sporløype for barn/ familier og møte. 
  
Haraset 75 år 
Den 19. september markerte Team Haraset stedets 75-årsjubileum på den årlige Harasetdagen. Det 
ble feiret med kake, møte og en engasjerende historietime av Hermund Haraseth. Tradisjon tro var 
det dugnad samme helg. 
  
Bedehuset Christmas Edition 
Bedehuset Christmas Edition ble gjennomført I Storsalen rett før ny nedstenging I desember. Dette er 
et samarbeid med Storsalen menighet og Kompis. Rundt 150 personer var til stede og stemningen 
var god. Renate Moen gjorde som alltid en meget god jobb som basarinne. Vi samlet inn kr 59 375kr 
til barn og unge i India og Bangladesh. 
  
8. Sammenslåing 
 
Regionårsmøte 2021 vedtok sammenslåing av Normisjon region Oppland og Normisjon region Øst. Vi 
hadde en stor sammenslåingsmarkering på Skogstad leirsted 31. august 2021. Vi hadde i forkant av 
sammenslåingen to møter mellom Actastyret i Oppland og stab fra region Øst. Et fysisk møte på 
Skogstad leirsted og et digitalt møte. Tusen takk til Actastyret i Oppland dette året for den gode 
innsatsen og engasjementet dere har lagt ned i Acta! Representanter fra Actastyret ble invitert til å 
være med inn i Actastyret i Øst, en representant har vært med på ett møte dette året. På Teen Camp 
på Skogstad ble det gjennomført årsmøte for Leirklubb Skogstad, Leirklubb Kirketeigen og 
Totencamp hvor det ble vedtatt at Actastyret i Øst skulle bli nytt styre for disse klubbene.  Vi ønsker 
etter hvert å opprette en lokal ressursgruppe for leirklubbene i Oppland og Totencamp som vi håper 
er på plass til årsmøtet 202 



9. ANSATTE  
 
Oversikt over ansatte:  
Margrethe Kollerud Overskott, Teamleder Acta 80 % fram til oktober, deretter Actakonsulent 50 % og 
Internasjonal koordinator 30 % 
May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent Hedmark 100 % 
Frida Hegge Larssen, Actakonsulent 70 % til 31.07.21 
Paul Omayio, Prosjektleder Mangfold på leir 50 % 
Bjørnar Nome, Actaleder 100% til 31.05.21 
Solveig Haugen Tusvik, Barne og familiearbeider 50% til 23.05.21 
Dirk Cordier, Teamleder Acta 100 % fra 01.09.21 
Marte Rebecca Dæhlen, Actakonsulent Oppland 50 % fra 01.09.21 
Oda Vik Straume, Leirarbeider Fossheim 20 % fra 01.09.21  
Julie Kvalevaag-Holm, Leirarbeider Skogstad og Kirketeigen 20 % fra 01.09.21 
Samuel Langeland, Leirarbeider Fossheim 20 % fra 01.09.21 
Bjørnar Nome og Solveig Tusvik var på grunn av bortfall av oppgaver permittert/delvis permittert fra 
sine stillinger t.o.m mai 2021. 
May Solveig Kisen Slåtsveen var i mammapermisjon fom 5. april til 27. Desember 2021. 
Stillinger som er finansiert lokalt 

• Sigrid Flesjå Olsen – Ungdomsarbeider Emmaus, Skedsmokorset 
• Marie Kristine Skogstad – Tweensarbeider, Leirsund 
• Emilie Synnøve Skogstad – Tweensarbeider, Leirsund 

  
  
Frivillige og honorerte engasjement 

·       Morten Ruud 
Padleleir 

·       Tonje Hamgaard 
Tweens: Kreativ 

·       Linn Heidi Berntsen Buserud 
Tenleir Haraset 

 
9.  ACTASTYRETS ARBEID 
 
Actastyret i Oppland har hatt disse medlemmene fram til sammenslåingen 31.08.21: 
Styreleder: Ester Sandbekken 
Nestleder: Heine Johansen Bjørke 
Styremedlemmer: Ada Molteberg, Benjamin Sveen, Matilde Ødegaard 
Varamedlemmer: Vanja Hole Joramo, Janne Stavnheim Hovden 
Actastyrets representant i regionstyret: Vanja Hole Joramo 
Regionstyrets representant i Actastyret: Ingebjørg Stubø 
 
Actastyret i Øst har hatt disse medlemmene fram til årsmøte i 2021: 
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 i Øst har hatt disse medlemmene etter årsmøte i 2021: 
 
Styreleder: Marte Kolstad 
Nestleder: Tonje Hamgaard 
Styremedlemmer: Torgeir Haakenstad, Tonje Hamgaard, Bendik Rødseth og Miriam Svarre. 
Varamedlemmer: Mathea Sundby, Ingvild Kronstad Aatlo, Cecilie Edsebrg 
Actastyrets representant i regionstyret: Marte Kolstad 
Regionstyrets representant i Actastyret: Sigfrid Fremstad 
 
Actastyret har hatt 6 styremøter i 2021. Styret har behandlet 42 saker. 
 
Mvh Actastyret 
(Her skal det digitale underskrifter fra styret) 
 

 


