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Bangladeshtur
Margrethe har vært på tur i Bangladesh og forteller litt 
om hva hun har opplevd.
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REGION ØST ÅRSMØTET
Første årsmøte med en 
større region er avholdt. 

INTERNASJONALT
Vi fortsetter å se på arbeidet.

Foto: Margrethe K. Overskott
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LEDER

Vi har gjennomført historiens første årsmøte i region Øst etter sammenslåingen i fjor.  

Det første året med stab, områdekontor og base både på Skogstad og i Oslo er i gang og 

vi er spent og entusiastiske med tanke på veien videre.

Det er mange nye ting å forholde seg til. Nye steder og virksomheter. Mange nye  

ansikter og navn.  For oss alle er det uvant, selv om mye lokalt er som før.  Eller, ikke som 

før, pandemien preger oss fortsatt.  Det er fortsatt en ny normal som gjelder.

Vil vi at dette skal lykkes? Det handler om å venne seg til nye rutiner, bankkontonummer 

og nye ansikter. Men enda viktigere er det at vi lykkes med å vinne nye mennesker for  

Jesus. Vil vi at det skal spire fram noe nytt, for å nå ut til nye? Da må vi løfte blikket og  

feste det på han som er vår fornyer, vår frelser og han som gjør alle ting nye, igjen og 

igjen.

Skal vi bidra til en ønsket forandring i eget nabolag, egen familie, på arbeidsplassen eller 

andre steder i samfunnet må vi la oss forvandle til et bilde av Jesus, ved stadig å speile 

oss i hans herlighet, og se at det er vår forvandling vi ser når vi ser han. Dere er hellige 

sier bibelen, vær derfor barmhjertige, vis godhet, tål mye av hverandre. Kan verden  

forandres? Lar vi oss forvandle til et bilde av han? Det henger sammen.  Verdens tilstand 

henger sammen med vår.

DAG WILLIAM HAUGETO STANG 
dwhs@normisjon.no

En ny normal

De siste girogavene

Gave til å satse 

Julegaven

I diakoniens ånd 

35.650,-

69.850,-

25.147,-

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! 
Gå inn på www.normisjonost.no/bidra

TUSEN TAKK!

Foto: Priscilla du Preez

Levende fellesskap 30.200,-
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25. februar – Internat for jenter i Sylhet by

Da vi kom dit hadde jentene akkurat begynt 

å komme tilbake etter å ha vært hjemme 

under korona. Vi fikk spise lunsj med dem, 

lære sanger av hverandre og Johanne fikk 

en god runde badmington. Her fikk vi blant 

annet snakke med Arianey. Hun er 17 år og 

går i 10. klasse. Hun ønsker å jobbe med  

samfunnsutvikling. Arianey var litt nervøs for 

eksamen etter så mye tid borte fra skolen. 

Hun spurte om vi kunne be for henne, så vær 

gjerne med og be for henne og alle de andre 

ungdommene som skal ta eksamen i Bangla-

desh etter et utfordrende skoleår.

26. februar - Barneskolen i Shikoribasti

Barneskolen ligger i et frodig område med  

tehager, åkrer og trær rundt. Barna som går  

på skolen er fra 6 til 12 år, men noen små-

søsken er med fordi foreldrene er på jobb. Vi 

fikk blant annet intervjue Surojit, han er 10 år 

og går i fjerde klasse. Han er en av syv søsken 

og pappaen er syk, så moren forsørger hele  

familien med en jobb i en tehage. Av og til 

jobber Surojit etter skolen for å tjene litt 

penger til familien. Surojit har lyst til å bli 

politi når han blir stor. Vi har virkelig fått se 

viktigheten av å støtte skolegang, sånn at  

disse barna kan få en mulighet til utdanning 

og en jobb hvor de kan tjene mer enn for- 

eldrene en dag.

2. mars – Martha Maria bibelskole og  

syskole i Adampur

Vi kom til et åpent område med en kirke, 

noen hus og skolebygget. Dette tilbudet 

gir jenter opplæring i søm, slik at de kan få 

en jobb. De er der i fire måneder og bor da 

på internat på samme sted. I tillegg er det 

også en bibelskole. Når de er ferdig, blir de  

sponset med to tredjedeler av en symaskin, 

så de betaler en tredjedel av prisen. Store 

deler av skolen blir også dekket, de betaler 

kun en liten egenandel. Her snakket vi med 

Margrethe har vært på tur til Bangladesh for å filme til Amigos 
og Kompis, sammen med Johanne og Katrine i Acta sentralt og 
fotograf Audun. Her får dere noen glimt fra prosjekter vi støtter.

ei som heter Benjita. Hun hadde lyst til å bli syke- 

pleier, men utdanningen koster mye. Derfor går 

hun på bibelskolen slik at hun kan tjene penger til  

utdanning og hjelpe familien.

3. mars – Søndagsskole i Dorgapara

Her ble vi møtt med en skikkelig santalhilsen; sang 

og dans, blomsterkrans rundt halsen, fotvask og god 

øvelse i santalenes måte å hilse på. Her kom vi også 

til et ganske nytt kirkebygg som menigheten for det 

meste hadde samlet inn penger til selv. De synes det 

var veldig stas at vi var der kun for å se søndasskole- 

arbeidet, det var første gang. Vi fikk være med på en 

full søndagsskole hvor unge ledere engasjerte barna 

med sang og dans, fortalte bibelfortelling og øvde på 

fadervår.

I tillegg til disse besøke vi et gutteinternat i Moulvi- 

bazar, Basha – et senter i Dhaka som ansetter kvinner 

som har levd i fangenskap eller ekstrem fattigdom, 

en søndagsskole i Bikrampur. Og vi hadde en fin  

formiddag med familien Rebbestad Løkken som er 

utsendinger for Normisjon, hvor vi fikk høre om deres 

første uker i Dhaka.

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Søndagsskole i Dorgapara Foto: Margrethe K. Overskott

Vi fikk være med på full søndagsskole hvor unge 
ledere engasjerte barna med sang og dans, 
fortalte bibelhistorier og øvde på fadervår. 

Margrethe på
BANGLADESHTUR
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Sammenslåingen mellom region Oppland og region 

Øst er nå gjennomført. Lørdag 2. april 2022 ble det 

første årsmøtet i den nye regionen avholdt i Oslo, 

med 65 stemmeberettigede til stede. 

Vi startet dagen med et møte. Avgått leder Anne 

Lin Bringaker Hynnekleiv talte til oss om bibelske  

eksempler der mennesker gjennomlevde vanskelig- 

heter, for deretter å finne fremtid og håp. Vi hørte om 

Peter, om Israelsfolket i ørkenen og om Elia. 

I 1. Kongebok 19 leser vi om stormvind, jordskjelv og 

flammer, «men Herren var ikke tilstede i den kraftige 

vinden, jordskjelvet og flammene.» Etter de kraftige 

hendelsene «kom en svak, hviskende stemme.»

For oss i Normisjon region Øst er det en stund siden  

de første ørene og hjertene hørte stemmen som  

hvisket om sammenslåing. Ikke alle var like sikre 

på at det var Guds stemme og rett vei. Og det var  

spennende da årsmøter avholdt 2020 og 2021 vedtok 

sammenslåing. 

På lørdagens årsmøte ble spørsmål stilt og erfaringer 

delt, og nå vet vi litt om hvordan oppstarten av denne 

nye og store regionen har gått. Og det var ganske  

hyggelige tilbakemeldinger vi fikk høre om: De 

ansatte er blitt flere og trives. Fellesskapet har vokst 

og vi besøker hverandre. Der vi tidligere kjente på 

utfordringer og begrensninger, snakkes det nå om 

muligheter og potensiale. Og langt nord i regionen 

kjenner de seg ikke glemt og forlatt, men inkludert og 

sett. «Våre gjester er nå blitt våre venner» ble det sagt 

på dugnaden på Kirketeigen i oktober 2021.

Normisjon region Øst preges av et forestående leder-

skifte. Den sprudlende og inspirerende lederen vi er 

vant til, ble kalt til nye arbeidsfelter. I skrivende stund 

har vi en stødig vikar, mens jakten på neste leder er 

en pågående prosess. Vi vet ikke hva vi får. Så det var 

nok lurt å beholde sittende styreleder for å beholde  

kontinuitet og stabilitet, mens vi fortsetter bygging 

av fellesskap og prosessen med å velge den neste  

lederen. 

La meg avrunde denne uhøytidelige beskrivelsen 

med en digital melding som ble sendt fra bussen som 

gikk tilbake til Gjøvik utpå kvelden: «Opplendingene 

sa det var et godt årsmøte, lett og god stemning».  

STÅLE SANDBEKKEN
ss@normisjon.no

ÅRSMØTE
Årsmøtet var i år i Storsalen menighet i Oslo. Anders Østby ble gjenvalgt 
som styreleder for ett år, og Anne Lin Hynnekleiv og Leif Gordon Kvelland 
ble takket av. Det var en fin dag med folk fra mange deler av regionen. 

REGIONEN



988 9
Foto: Galleri Normisjon

Jeg er opptatt av at pengene jeg gir går til det jeg 

vil at de skal gå til og at de blir brukt til noe jeg  

synes er viktig. For meg oppleves det som viktig at 

det er åpenhet og tydelighet rundt det med økonomi 

i frivillige organisasjoner. Og det er ikke bare jeg som 

har det på den måten. Givere generelt er opptatt av 

at pengene man gir går til formålet og til aktiviteten 

man vil støtte. Det synes jeg vi skal være.

Pengene skal ikke bare bli «borte» i det store sluket. 

Noen sier tydelig ifra om at dette skal gå til den eller 

den konkrete saken eller stillingen eller aktiviteten. 

Gavene øremerkes, og på den måten kan giveren 

sikre seg større innflytelse over hva pengene brukes 

til. Hva skjer så med de «vanlige gavene», de som ikke 

er øremerket, og som bare havner i den store potten 

vi kaller vanlig drift? Hva er drift i region Øst?

Regionens største enkeltkostnad er lønn og personal- 

kostnader. Den nest største posten i regnskapet er 

drift og vedlikehold av eiendommene våre. Når du gir 

umerkede generelle gaver bidrar du til at leirarbeidet 

vårt har gode fasiliteter og at ansatte får betalt for  

arbeidet som gjøres. Så hva gjør vi? Er det bare  

administrasjon og vedlikehold av bygninger som 

tross alt ikke huser leirer hele tiden?

For å ta eiendommene først: Samarbeidet med  

Gulsrud booking om Fossheim og Skogstad gjør at vi 

driver utleie i et omfang som gjør at lønn, strøm og 

driftskostnader er dekket og vi kan budsjettere med 

et overskudd for første gang på mange år. Haraset 

og Kirketeigen har en litt annen driftsform. Som-

merdriften gjør at det også på disse to leirstedene 

drives god. På Dalen leter vi fortsatt etter bærekraft-

ige løsninger. Frivillig innsats og pengegaver gjør at 

alle leirstedene våre sakte oppgraderes og utvikles. 

Realiteten er at leirarbeidet vårt gir en stor gruppe 

barn, ungdommer og familier møter med kristent  

fellesskap og nytt liv i troen på Jesus i et omfang som 

vi føler forsvarer ressursbruken.

Ansatte på regionkontoret bruker mye av tiden sin i 

møte med mennesker. Frivillige medarbeidere følges  

opp og disippelgjøres. Andakter, undervisning og 

materiell forberedes og utvikles. Informasjon samles 

inn, bearbeides og sendes ut. Mer enn halvparten av 

ansattes tid brukes i direkte utadrettet arbeid i møte 

med Acta og Normisjons foreningsarbeid.

I region Øst betyr drift i hovedsak misjon. Vi driver 

med misjon, eller støttefunksjoner for de som gjør det. 

Midler som ikke øremerkes omsettes i all hovedsak til 

vårt formål, gjennom å legge til rette for gode omgivel-

ser for møter, leirer og andre treff, og ved at de gode ny-

hetene om Guds rike forkynnes, til Jesusetterfølgelse, 

overgivelse og misjon lokalt, regional og globalt. 

DAG WILLIAM HAUGETO STANG 
dwhs@normisjon.no

Hva er
DRIFT?

ØKONOMI
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FORENINGER

En tirsdagskveld i mars besøker vi Vindingstad 

Normisjon på Gjøvik. De har møtene sine i  

Engehaugen kirke. Bordene er pyntet med lys 

og vårblomster. Kaffetrakteren er i gang. Men 

hvorfor kommer det så mange i kveld? Svaret 

for dem er naturlig: Vi har besøk av Raufoss  

Normisjon i kveld. Og de kan fortelle at det 

har blitt en tradisjon at de to foreningene har  

gjensidige besøk både på våren og på høsten. 

Det har de holdt på med i mange år. Noen  

lurer på om det kanskje startet opp allerede 

på nittitallet, etter et initiativ fra kretskontoret. 

Og etter det har de fortsatt med å invitere  

hverandre. Hvorfor? Ivrig svares det at de syns  

de har et godt fellesskap og at det er godt å se 

at vi er flere. Kveldens møteleder har akkurat 

denne kvelden også tatt telefonen og invitert 

venner fra Gjøvik og Nordåsen. Vi merker godt 

gleden over å møtes, allsangen blir trygg og 

sterk, og vi er takknemlige for å kunne lytte til 

Guds ord sammen med venner. Kanskje en idé 

for flere?

HANNE METTE GULLORD ROÅS
hmgr@normisjon.no

To gode naboer

Det blir en dag med lovsang, taler, bønn, stands 

og mer. Det spennende med «The send» er at 

det er ikke bare denne dagen, det viktigste skjer  

etterpå. I løpet av lørdagen vil alle bli invitert til å  

engasjere seg i et eller flere områder. På to av disse 

er Acta koblet på og kommer til å følge opp en del 

av ungdommene som melder seg. På «Nabolag»  

utfordres ungdom til å bidra i et ungdomsarbeid 

eller starte et ungdomsarbeid der de bor, mens på  

«Folkeslagene» utfordres de til misjonstur, 

misjonsskole (f.eks Gå ut senteret) eller å bli  

misjonær. Vi gleder oss til å se hva Gud har plan-

lagt med The Send. 

25. juni er Acta med på «The send» i 
Telenor Arena sammen med 24 andre 
kristne barne- og ungdomsorganis-
asjoner. 

INFO

Tidligere Normisjonansatt i Oppland, Kurt Andre 

Henriksen tok kontakt med Skogstad og spurte 

om vi kunne være mellomstasjon for noen flyk- 

tninger som var på vei til dem fra Ukraina. Det var 

hans svigermor og andre familiemedlemmer. 

Syv stykker inkludert 2 små barn. De ankom 

en kveld i mars, slitne etter en lang reise. De 

fikk seg litt mat og søvn, før de dagen etter 

satte kursen mot Ålesund. Det var fint å få 

mulighet til å hjelpe i en fortvilet situasjon.

En mellomstasjon

THE SEND

Vær gjerne med å be for det som skal skje den 

dagen og etterpå. 

MARGRETHE K. OVERSKOTT
mko@normisjon.no

Bli med på The Send! Foto: The Send

Foto: Privat

26. mars var det NATTA i Kongsvinger-

hallen med ca. 300 konfirmanter.  

GinoBless spilte konsert, og Madelen’s 

Request var husband sammen med 

lokal Actaungdom. Fotball og volley-

ball, samt gudstjeneste med nattverd, 

var noe av det som stod på program-

met.

Natta

Søken etter ny regionleder har 

dessverre ikke ført til noen resultater.   

Vær med oss og be om at region- 

styret og rekrutteringsbyrået får  

kontakt med gode kandidater. 

Regionlederprosess
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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 vår nettside 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 samfunnsutvikling. 

INTERNASJONAL MISJON

SAMFUNNSUTVIKLING

Buthan

Personer med nedsatt funksjonsevne i Bhutan ønsker like rettigheter 

og å regnes som likeverdige med andre samfunnsborgere. Slik er det 

ikke i dag. På eget initiativ har personer med nedsatt funksjonsevne 

startet Disabled Persons Association of Bhutan (DPAB). DPAB jobber 

med å øke bevissthet rundt og fremme løsninger på problemstill-

ingene som personer med funksjonsnedsettelse står ovenfor i Bhu-

tan. Normisjon er med og støtter organisasjonen for å virkeliggjøre 

drømmen deres om å få like rettigheter som alle andre borgere av 

landet. Vi bidrar med organisasjonsutvikling slik at DPAB blir et godt 

redskap med sunne ledere som kan ivareta behov og interesser for 

alle med nedsatt funksjonsevne i landet.

Aserbajdsjan

Etter at Aserbajdsjan ble selvstendig har utviklingen gått raskt frem i 

landet. Normisjon ønsker å bidra til at folk får ta vare på og utvikle sin 

egen kultur og landområder. Minoritetsfolkegruppen Udi har vært 

en sentral målgruppe siden oppstarten. Ønsket er at språket, tradis-

jonene og den historiske kristne arven kan bevares og videreform-

idles til kommende generasjoner. De gamle håndverkstradisjonene 

står også i fare for å dø ut i det moderne aserbajdsjanske samfun-

net. Gjennom Folk Art Center i Baku gir vi lokale kunsthåndverkere 

mulighet til å selge sine produkter til en rettferdig pris. Normisjon 

har i mange år også gitt ut landbrukslån til lokale bønder, men dette 

prosjektet er for tiden satt på vent.

Bangladesh

I Bangladesh kan urfolk presses til å pantsette sine jordeiendommer 

og kvinner opplever diskriminering. Normisjon ønsker å utjevne 

de store sosiale og økonomiske forskjellene og bekjempe urettfer-

dighet. Derfor støtter vi Northern Development Foundation (NDF) 

som arbeider for å redusere ”landgrabbing” (tyveri av eiendom av 

sterke aktører) og sosial undertrykkelse av minoritetsgrupper. De 

fremmer kompetanseutvikling og etablering av inntektsskapende 

arbeid. NDF jobber kontinuerlig for å styrke urfolk, som santalene.

Nepal

I Nepal blir ofte barn med funksjonsnedsettelser tilsidesatt og gjemt. 

Foreldrene blir ofte utsatt for fordømmelse og ekskludering, og får 

ikke den hjelpen de trenger for å ivareta et barn som er annerledes. 

I flere år har Normisjon samarbeidet med den lokale organisasjonen 

Asha Bal Bikas Sewa (ABBS). ABBS driver tre dagsentre der det gis 

opptrening og omsorg til barn med funksjonsnedsettelser. To av 

dem ligger i hovedstaden Kathmandu og ett i Chitwan i sør. Vi øn-

sker at alle barn i Nepal skal bli sett og elsket. Vi ønsker også å gi 

foreldrene støtte og oppmuntring.
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INTERNASJONAL MISJON

Kambodsja

Minoritetsgrupper i Kambodsja opplever ekstra utfordringer på 

grunn av klimaendringer og press på naturressursene. Normisjon 

ønsker å gi «disse mine minste» hjelp til selvhjelp. Normisjon er en av 

flere partnere i utviklingsorganisasjonen International Cooperation 

Cambodia (ICC). Organisasjonen gir støtte til marginaliserte grup-

per i Kambodsja slik at de kan å skape bærekraftige og selvstendige 

samfunn. ICC drives ut fra et kristent nestekjærlighetsprinsipp.

               

Foto og tekst er hentet fra normisjon.no.

India

Steinindustrien i India har skutt fart og det samme har utnyttelsen av 

sårbar arbeidskraft. Steinarbeiderne lever og arbeider under svært 

vanskelige forhold og har ingen fagforening. Her forekommer blant 

annet grov utnyttelse av kvinner. Gjennom våre samarbeidspart-

nere jobber vi for å bedre «steinknusernes» rettigheter og gi dem 

bedre utsikter til en god og trygg fremtid. I tillegg ønsker vi å rette 

innsatsen inn mot tiltak som stanser de negative ringvirkningene 

steinindustrien har på skogen, jorda og grunnvannet. I Assam har 

det lenge foregått en blodig konflikt mellom blant annet boroer og 

santaler. Her jobber vår samarbeidspartner Lutheran World Service 

med fredsbevarende arbeid og rehabilitering for de to partene, samt 

bistå med opplæring og selvhjelpsgrupper som skal sørge for sam-

funnsutvikling i området.

“For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og 
dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 
jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så 
til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de 
rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, 
eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok 
imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk 
eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem:  
‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse 
mine minste søsken, har dere gjort mot meg.”

Matt 25, 35-40
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Andakt.

Det er ikke enkelt å være menneske i en tid med 

en verdensomfattende koronapandemi, og en ny 

og meningsløs krig i Ukraina med mange døde og  

mennesker på flukt. Og i vår egen nærhet med  

sykdom, sorg og savn når noen av våre kjære går bort.

Livet byr på både gode og vonde dager. Og ingen 

vet mye om morgendagen. Det kommer dager med  

medgang og motgang. Og det kommer dager med 

sorg og savn, noe jeg selv fikk oppleve i fjor, da min 

kjære Ragnhild døde i troen på Jesus. Godt kjent av 

mange som en aktiv foreningsleder og fritidsforkynner 

i regionen gjennom mange år. Slike sorgfulle dager 

og tider kan være så tunge at vi ikke skjønner hvordan 

vi skal kunne bære dem. Og i sorgens landskap er det 

ofte ikke lett å få øye på håp når smerten over tapet 

river og sliter i en. I slike livssituasjoner må vi være 

flinke til å vise hverandre mye kjærlighet og omsorg.

I min situasjon fikk jeg denne gode hilsen fra en venn: 

«Vær glad når dagen er god, men er den vond, skal du 

tenke på at det er Gud som har skapt den likeså vel 

som den andre.» Forkynneren 7,14. 

Paulus gir dette gode rådet i Filipperbrevet 4, «Vær 

ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på 

hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.» 

Å legge alt fram for Gud i bønn er alltid den beste  

løsningen. Det er Guds gode hilsen til oss. Det er  

viktig med en bærekraftig tro på Jesus som gir styrke 

til å møte hverdagen. Troen hjelper oss til å sette Gud 

i sentrum. Gud vil være vår Far som sørger for oss og 

holder oss oppe, og som hjelper oss til å holde fast ved 

løftene. «Troen slutter der bekymringene begynner, 

og bekymringene slutter der troen begynner». Georg 

Müller.

Salmisten sier, «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en 

hjelp i nød og alltid nær.» Salme 46,2.  Det er godt å få 

oppleve at vi har med en slik kjærlig og trofast Gud å 

gjøre. Og det er trygt og tillitsfullt å kunne synge med 

Landstad: «Sørg du for meg, Fader kjær! Jeg vil ikke 

sørge. Ikke gå bekymret, om min framtid spørre. Sørg 

du for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud  

allmektig, nådig, blid. Sørg for alle dine!»

 

IVAR GJERDI
Tidligere misjonskonsulent og 

redaktør i region Øst                                             

Tro, håp og
KJÆRLIGHET

I slike livssituasjoner må vi være flinke til å vise 
hverandre mye kjærlighet og omsorg. 
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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

23. juni - Sankthansfeiring på Fossheim

25. juni - The Send i Telenor Arena

Actaleirer

6.-8. mai - Besteforeldreleir på Fossheim 

20.-22. mai - Actaleir på Kirketeigen

10.-12. juni - Padleleir

17.-19. juni - Sommerleir på Haraset

17.-19. juni - Actionleir på Skogstad

24.-27. juni - Tweens: Fotball på Fossheim

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

DETTE ER 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. ROÅS
OMRÅDEARBEIDER OPPLAND
hmgr@normisjon.no
416 79 849



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, leirstedene, misjon eller leirarbeidet 

kan du bli fastgiver ved å sende mail til: kmnt@normisjon.no

Ønsker du å gi en generell gave til regionen, 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: Kaja Reichardt


