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K jære

medarbeider

Du er elsket av Herren Jesus Kristus. Du er verdifull i hans
øyne. Du er hans medarbeider, sendt til dine medmennesker. Der du bor, der
du jobber, i Normision, både lokalt, i regionen, nasjonalt og til jordens ender.
Takk for ditt bidrag.
Normisjon region Østs visjon er ”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag”. Dette bygger på våre verdier som er ”Elsket og sendt”. Dette er i tråd
med vår identitet. Normisjon er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon
som skal forkynne evangeliet til omvendelse og tro på Jesus og etterfølgelse
av Ham. Det gjør vi ut fra lokale fellesskap og virksomheter.
Sjelden har vi så mye å berette om i oppsummeringen av ett enkelt år. På
årsmøtet 10. april ble det endelige vedtaket som åpnet for sammenslåingen
av Normisjon region Øst og region Oppland gjort. Vår erfaring er at
sammenslåingen av regionene har vært en godt forberedt prosess. Og med
en løs referanse til Paulus; her tenker vi at Gud har virket til vekst. Nå og i
kommende tider. I Oppland ser det i skrivende stund ut som om sammenslåingsprosessen har forløst optimisme og energi blant misjonsfolket. Gud
har gitt oss engasjerte arbeidere som har lengtet etter å få lov til å forkynne,
drive leirsteder, utøve barne- og ungdomsarbeid og utvikle fellesskap, ikke
bare i Oppland, men i hele regionen.
Denne årsrapporten gir et lite 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, 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, og det var med stor glede at
vi kunne starte opp høsten med ny giv, nye ansatte og fra 1. september som
sammenslått region.

Covid-19 - begrensninger og muligheter

Covid-19 rammet oss i stor grad også gjennom første halvdel av året, og
igjen fra desember og inn i julen. Mye av arbeidet var derfor nedstengt, både
leir, andre regionaler satsninger og lokale møter. Dette resulterte i at
regionen brukte noe mer ressurser på digitale møtepunkt, digitale kurs og
digitale styremøter. Vi har brukt mer tid på vedlikehold på alle leirstedene og
vi har tatt langt flere telefoner og skjerm-møter enn vanlig. Det som fortsatt
gjelder er at der det er mennesker, er det også fellesskap og muligheter for
misjon. Vi opplever at det er virketrang og entusiasme i rekkene.
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Fellesskap

Etter sammenslåingen er det nå 110 Normisjonsforeninger i region Øst.
Foreningsarbeidet har i stor grad vært preget av begrensninger eller
nedstenging. Vi har i mange år satt fokus på å gjøre noe nytt for å nå noen
nye. Som misjonsforeninger og fellesskap er vi derfor alltid aktuelle, nystartet
eller etablert forening, om medlemmene er unge eller godt voksne. Vi lever
omgitt av mennesker som trenger å høre de gode nyhetene om Guds rike og
vi vil fortsette å lete etter nye tiltak for å lykkes med oppdraget.

Alphakurs og Samlivskurs

Alpha er et viktig arbeid for å nå nye mennesker i vår region og flere
foreninger bruker Alpha i sitt arbeid. Dette året har Alpha kursene i all hovedsak foregått digitalt. Det har vært gjennomført digitale Alpha kurs i Søndre
Høland, Høland og Lillestrøm Normisjon. På Hamar har Normisjon vært med
i et tverrkirkelig Alphakurs. Kursene har hatt stor suksess og har nådd ut til
grupper vi tidligere ikke har nådd ut til med tradisjonelle kurs med fysisk
oppmøte. Sammen har Søndre Høland og Lillestrøm Normisjon også
gjennomført Alpha Norges samlivskurs på nett.

Foreningskontakt

I de periodene det ikke har vært mulig å holde møter og treffes fysisk, har vi
brukt telefonen flittig for å holde kontakt med foreningsledere og
Normisjonsmedlemmer i region Øst. Det ordinære foreningsbrevet fra
regionleder er sendt ut som vanlig hele året. Leif Gordon Kvelland og Ståle
Sandbekken etablerte team-tjeneste, der de sammen besøkte en del
foreninger. De opplevde det som veldig positivt å kunne la den erfarne
arbeideren introdusere nye krefter.
Reisevirksomheten har naturlig nok vært begrenset, men gjennom høsten
gledet vi oss over å kunne gjennomføre de fleste møter igjen som normalt.
I regionen har vi 32 fritidsforkynnere. Berit Vetland har ledet dette arbeidet
på vegne av regionen. Vi er takknemlig for innsatsen de frivillige forkynnerne
legger ned i å forkynne Guds ord rundt om i regionen vår.

Sammenslåingsfest

Tirsdag den 31. august var en merkedag i Normisjonshistorien. Da feiret
Normisjonsfolket sammenslåingen av regionene Oppland og Øst, og over
100 mennesker fant veien til Skogstad i sommervarmen. Hele regionen var
godt representert, så det er med stor ydmykhet at vi takker alle som kom til
Skogstad den kvelden. Det var behørig fokus på å takke av de som har styrt
skuta i Oppland de siste årene. Deretter var det en imponerende gjeng av 16
ansatte som fylte hele bredden av scena. Det at vi nå har en god blanding av
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ansatt som kommer fra hele den nye regionen er veldig bra.

Kvinnetreff

Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2021 kvinnetreff. Med tilpasninger av
avstand, enkel mat og praktisk smittevern, klarte vi å samle 32 deltakere med
komitéens medlemmer på Skogstad. Stemningen var god og det gjorde godt
å kunne være sammen igjen. Det ble både bibeltime og referat fra misjonsfeltet i Mali ved Karen Ekern.

Boddingfest

Søndag 31. oktober var det Boddingfest på Byscena Bedehuset på Gjøvik. PO
Bodding ble født på Gjøvik 2. november 1865 og var misjonær i India for den
Norske Santalmisjon. Hver høst arrangerer Normisjon fest, og denne gangen
møtte det fram i underkant av 100 personer. Mannskoret Brødrerøster fra
Hamar sang, Bente Andreassen leste dikt og Rune Andreassen hadde andakt.
To elever fra Viken, som tilhører santalfolket i India, fortalte om Bodding og
sang salmer på sitt morsmål. Santalgruppen fra Gjøvik sto for arrangementet
og god kveldsmat.

Julesalget på Gjøvik

Det tradisjonelle julesalget på Gjøvik ble arrangert på Byscena Bedehuset,
den siste fredagen og lørdagen i november. Villige og flittige hender solgte
lodd, håndarbeid og julebakst, og det ble samlet inn kr 121.317 til regionen.
Normisjonsfolk fra fjern og nær hadde gode samlinger om Guds ord og gode
samtaler over kaffekoppen.

Sankthans på Fossheim

Vi fikk muligheten til å arrangere sankthansfeiring på Fossheim, også i år
foregikk alt ute. Det ble 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.

Lunsj på Fossheim

Denne høsten har vi flyttet regionskontoret ut og har månedlig hatt
kontordag på Fossheim. På disse dagene har vi gjennom foreningsbrev og
regionbladet invitert til matpakkelunsj. Disse har vært lavterskel, med fine
møtepunkt der vi har hatt gode samtaler over en kaffekopp, delt et gudsord
og bedt sammen. Siste samling før jul var både gode Fossheimsvenner,
Romerike indremisjons museumsforening sitt styre og Anita Thorängen der
fra Galleri Normisjon. Takk for gode møtepunkt gjennom høsten.

4

Generalforsamling

5. juni gjennomførte Normisjon digital generalforsamling. Her var det
utsendinger fra årsmøtene i både Oppland og Øst. Hallgeir Solberg ble valgt
som landsstyreleder for en ny periode.

Mer 2021 - Leder- og medarbeiderkonferansen

Konferansen for alle Normisjons ansatte og frivillige ble i 2021 avholdt
digitalt 12. mars. På dagtid var de ansatte med på seminarer og foredrag, og
på kvelden ble det sendt et møte som var åpent for alle. Dette ble en fin dag,
med mye input og moro. Vår stab var med som medarbeidere og deltakere
på konferansen.
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Lederutvikling

Vi er opptatt av å være en ressurs og støtte for alle de frivillige lederne rundt
om i regionen. Gjennom foreningslederbrev, direktekontakt og møter med
styrer der dette er ønskelig er vi opptatt av å gi lederne våre en god
ryggdekning i små og store saker.

Læringsfellesskapet Manah

For å bidra til lederutvikling har vi siden 2016 samarbeidet med region VeBu
og Østfold om Agenda1 Østlandet, som handlet om å utruste lokale styrer og
ledere til å være misjonale fellesskap. Vi lærte mye av Agenda1, og ser
fruktene av det flere steder med større bevissthet rundt behovet for
misjonale fellesskap i landet vårt. Siste samling med Agenda1 ble holdt helt
tilbake i september 2019. Det ble allerede da startet et arbeid med å evaluere
Agenda1, og vinteren/våren 2020 begynte vi å utmeisle et nytt læringsfellesskap med større fokus på lederes indre liv og fellesskap som fundament for
all misjon. Hovedprest i Storsalen, Bertel Emil Hjortland, Solveig Tveitereid,
Dag William H. Stang og Anne Lin B. Hynnekleiv leder Læringsfellesskapet
Manah, og vil forberede ledere og lederes team på det vi opplever at Gud
forbereder for oss i vår tid. Manah er et hebraisk ord som betyr nettopp det,
og la Gud forberede oss for det som er forberedt av Gud. Oppstart ble også i
2021 utsatt til neste semester.
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Sammenslåing

Organisasjon

Regionårsmøte 2021 vedtok sammenslåing av Normisjon region Oppland
og Normisjon region Øst. Ragnhild Gravem fungerte som regionleder helt til
sammenslåingen var formelt på plass 1. september 2021. Hun har ledet
arbeidet, fra Oppland sin side, sammen med styret for Normisjon region
Oppland. Det er lagt ned en stor innsats og sørget for en god overlapp med
Anne Lin Hynnekleiv og nye ansatte. Mye av arbeidet dette året har
handlet om sammenslåingen. Regionstyret har i forkant av årsmøte jobbet
med analyser, vurderinger og forberedelser av denne sammenslåingen og
gjennom høsten satt av tid til å bli kjent med de ulike delene av arbeidet.
Status for sammenslåingen har vært et fast punkt på styremøtene der styret
har vært jevnlig informert om fremdriften i de ulike delene tilknyttet
sammenslåingen. I regionen har vi jobbet med å få informasjon ut om hvor
langt vi er kommet i sammenslåingsprosessen. Vi har jobbet for å få på plass
ansatte i de ulike stillingen i Acta, Normisjon og på leirstedene og deretter
jobbet for å bli kjent på tvers av stab. Vi har opprettet et distriktskontor på
Skogstad leirsted der fire ansatte nå har sin kontorplass, og vi har vært mye
ute for å bli kjent lokalt i regionen. Vi har også jobbet for å finne gode
synergier på tvers av regionens 5 leirsteder. Dette arbeidet vil vi fortsette
med i 2022. Vi opplever en optimisme og en ny giv i kjølvannet av denne
sammenslåingen og er full av forventning til veien som ligger foran oss.

Leirstedene

Region Øst eier 5 leirsteder som drives ulikt. Fossheim og Skogstad drives
av regionens 2 leirstedsbestyrere i til sammen 1,35 årsverk sammen med
mange frivillige. Kirketeigen og Haraset drives av lokale foreninger, Nye
Kirketeigen og Team Haraset. Begge foreningene driver leirstedene med
lokale frivillige og innleide ressurser. Nye Kirketeigen er et leirsted registrert
som forening, men driver også med reiselivsvirksomhet (camping, hytter,
rom, setra). Alle leirstedene drives som selvstendige virksomheter i
samarbeid med Acta og regionen. Dalen leirsted i Nittedal leies ut til ulike
organisasjoner og drives på timebasis av innleid ressurs i ca 20 % stilling.
Acta Øst har et stort leirarbeid året gjennom på alle leirstedene, foruten
Dalen. Les mer om leirstedene i deres egne årsrapporter.

Forlkehøyskolene

I Region Øst har vi to folkehøyskoler tilkyttet oss, Bjerkly folkehøyskole og
musikkfolkehøyskolen Viken. Disse er drevet som stiftelser. Skolene er viktige
for oss og vi er takknemlig for godt samarbeid med styrene og skolene
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gjennom 2021.

Jesusnett

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Normisjonsforeningen Jesusnett
sin tilstedeværelse på kanalen TV Visjon Norge (VN). På tross av at det er god
kvalitet på Jesusnett sine produksjoner, har det vært krevende for mange at
Normisjon assosieres med VN sin fremgangsteologiske profil, og regionstyret
vedtok derfor 10.03.2020 å be landsstyret i Normisjon om å vurdere Jesusnetts, og derfor Normisjons, samarbeid med VN. Landsstyret behandlet dette
i januar 2021. “Landsstyret mener Jesusnetts TV-produksjoner har et innhold
og en profil som er i samsvar med Normisjons basis og verdier, men Visjon
Norge har en profil og troverdighet som ikke er forenlig med Normisjons
verdigrunnlag. Landsstyret ønsker å beholde Jesusnett som enhet i
Normisjon, og ber Jesusnett om å avslutte samarbeidet med Visjon Norge, og
finne ny samarbeidspartner i løpet av 2021.” Dette arbeider Landsstyret med
videre i 2022.

Stab

Region Øst er organisert med flere avdelinger. Regnskapsteknisk er Fossheim
leirsted, Skogstad leirsted, Dalen leirsted, Acta, Fermate, Normisjon og
ansatte som arbeider lokalt hver sine egne avdeling. Det er historiske,
praktiske og organisatoriske grunner til dette. Som stab på regionkontoret
jobber vi likevel i team på tvers av Acta, Fermate og Normisjon, og vi bruker
ulik kompetanse på tvers av avdelingene. Visjonen om å bygge misjonale
fellesskap og fokuset på å gjøre noe nytt for å nå nye har vi felles i hele
regionens virksomhet.

Storsalen og Skogstad

Regionens ansatte har kontorer samlokalisert med Storsalen menighet i Oslo
og Skogstad leirsted på Eina. Regionen opplever en stor gevinst av å være
samlokalisert, med flere overlappende behov og muligheter. Her ber vi for
arbeidet sammen og blir oppdatert på hverandres arbeid. Lederutvikling,
regionale samlinger og kurs er blant annet det som drives sammen med
Skogstad og Storsalen.

Informasjon

Regionen har i 2021 jobbet videre med strategien for informasjon og innsamling i arbeidet vårt. I 2020 ble det lagt en treårsplan for dette arbeidet
som vi har blitt fulgt videre. I hovedsak handler denne om å forbedre det
som allerede er satt i gang med nytt regionblad, ny nettside og den
generelle informasjonen, og videreutvikle det arbeidet som er gjort de siste
årene.
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Sammenslåing

Økonomi

På årsmøte 10. april 2021 ble det vedtatt sammenslåingen av Normisjon
region Øst og Normisjon region Oppland. Sammenslåingen er virksom fra
01.09.2021. Regnskapet for Normisjon region Oppland ble i sin helhet
innlemmet i region Øst sitt regnskap 31. august 2021 med tilbakevirkende
kraft til 01.01.2021. Det vil si at regnskapet i sin helhet for begge
organisasjonsnummer kan leses ut fra årsregnskapet Normisjon region Øst
2021. Budsjettall for 2021 i rapportene vil være gamle region Øst sine for hele
året. I følgende avsnittet presenterer vi sammenligningstall, slått sammen av
begge regionenes tall for 2020.
Driftsåret 2021 gir oss et driftsunderskudd på kr 696.399. Region Østs
budsjett for 2021 hadde et underskudd på kr 1.673.716. Region Oppland
budsjetterte med et resultat i balanse. Driftsinntektene i hele perioden har
vært på kr 8.702.971 og totale driftskostnader har vært på kr 9.399.371.
Gaveinntektene øker i perioden. I 2021 er det gitt kr. 4.367.046, mens det
i 2020 i Øst og Oppland ble gitt kr 4.150.941 til regionene. I 2021 er kr.
1.769.253 gitt over fast givertjeneste direkte til regionen.

Koronakompensasjon

Også i 2021 har vi søkt på og mottatt koronastøtte fra Staten. Dette året har
vi fått kr 554.827, på grunn av avlyste Actaleirer, grupper som ikke fikk reist
på leirstedene våre og arrangement Normisjon måtte avlyse.

Galleri Normisjon Sørumsand

Galleri Normisjon Sørumsand ble åpnet i juni 2014. Butikken har siden
oppstarten formidlet kr 598.156 til regionens arbeid. For 2020 mottok Acta
Øst kr 84.355. Butikken er et viktig treffsted der godt voksne søkende og
kristne mennesker sammen får bety en forskjell for hverandre og barne- og
ungdomsarbeidet vårt. Mange forteller at de møter levende tro for første
gang gjennom butikken. Vi er svært takknemlige for den frivillige innsats
som gjøres av de ca. 25 frivillige.
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Internasjonalt arbeid
Vi er glade for at flere lokallag og foreninger tydeliggjør sitt internasjonale
engasjement og har giverprosjekt til vårt arbeid i Aserbajdsjan, Mali, Senegal,
Cuba, India, Bhutan, Bangladesh, Ecuador, Kambodsja, Thailand, Midtøsten/
Nord-Afrika og Nepal.

Viator Microkreditt Aserbajdsjan

Arbeidet med å redusere engasjementet i Viator som ble startet i 2016 er
fortsatt pågående. Antall kunder reduseres også i år, da de ikke tegner nye
lån når de betaler tilbake. Utlånsgruppen har sammen blitt enige om en
fornuftig tilbakebetalingsplan som blir fulgt opp hver måned. Vårt lån til
Viator pr. 31.12.2021 er på kr 125.387, mot kr 170.660 pr. 31.12.2020.

Samarbeid Misjon og Menighet (SMM)

Margrethe Overskott gikk 01.10.2021 inn i 30% stilling som internasjonal
koordinator. I tilknytning til SMM er hennes oppgaver å følge opp
menighetene som har avtaler, bistå de som vil skrive nye avtaler og bidra på
ulike arrangement tilknyttet SMM. SMM gir oss verdifull kontakt med menigheter i Den norske kirke og vesentlige inntekter til vårt internasjonale
misjonsarbeid. I SMM samarbeider følgende organisasjoner: Det norske
Misjonsselskap, Den norske Israelsmisjon, Areopagos, HimalPartner, Misjonsalliansen, Stefanusalliansen og Normisjon region Øst. Kristin Bøhler var
representant i Oslo til Margrethe overtok på høsten, mens det i Hamar er
Guri Enger. Torill Bredeg i Normisjon region Østfold representerer oss i Borg.
Normisjon region Øst har 28 avtaler i Borg, Hamar og Oslo bispedømme.
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Ansatte

Medarbeidere

Ragnhild Gravem, fungerende regionleder (ulønnet) til 31.08.21, honorert på
timer fra 01.09.21
Anne Lin B. Hynnekleiv, Regionleder 100 %
Leif Gordon Kvelland, Alphakonsulent 75 % og pastor Lillestrøm 25 %
Kristina Thorängen, Administrasjonskonsulent 100 %
Dag William Haugeto Stang, Organisasjonsutvikler og stedfortredende
regionleder (oppdragsavtale)
Therese Andreassen, Fermateleder 50% i Øst, 20 % i Østfold
Margrethe Kollerud Overskott, Teamleder Acta 80 % fram til 31.09.21,
deretter Actakonsulent 50 % og Internasjonal koordinator 30 %
May Solveig Kisen Slåtsveen, Actakonsulent Hedmark 100 %
Frida Hegge Larssen, Actakonsulent 70 % til 31.07.21, prosjektleder Digital
kursvår 25% 01.01.21 - 31.05.21
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 20 % fra 01.09.21, 50% fra
01.11.21
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
Ståle Sandbekken, Fellesskapsutvikler 50 % fra 01.09.21, engasjement 25%
fra 01.09.21
Hanne Mette Gullord Roås, Fellesskapsutvikler 50 % fra 01.12.21

Ansatte på leirstedene

Monica Borstad, Bestyrer Fossheim 85 %
Marte Rebecca Dæhlen, Bestyrer Skogstad 30% fra 01.11.21, 50 % fra
01.12.21
Morten Aaslund, driftleder Dalen (oppdragsavtale)
Oddvar Hansen, driftsleder Skogstad (oppdragsavtale) til 31.08.21

Stillinger som er finansiert lokalt

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

Tonje Hamgaard - Kreativleir på Fossheim
Linn Heidi Buserud Kvisla – Tenleir på Haraset

Utsendinger til våre samarbeidsland

(misjonærer med bostedsadresse i region Øst når de er på hjemmeopphold)
Therese Glendrange, direktør i Mali og Senegal.
Guri Enger, bibeloversetter GT til Kassonké i Mali.

Frivillige medarbeidere

I regionen har vi flere som gjør en stor ulønnet innsats på kontorene,
leirstedene og ved leirer, møter, messer og andre arrangementer. Arbeidet i
regionen er avhengig av at vi står sammen i det viktige arbeidet for å nå ut til
nye generasjoner og folkeslag. Tusen takk for innsatsen som er lagt ned!

Styrets arbeid

Styrets sammensetning:

Normisjon Oppland frem til sammenslåing:
Periode 2020/2021
Leder: Ragnhild Gravem
Nestleder: Oddvar Hansen
Styremedlemmer: Ingebjørg Stubø, Synøve Bjørnerud, Kirsten Gautestad,
Torvild Sveen, Bjørnar Nome (valgt av og blant de ansatte), Vanja Joramo
(valgt av styret i Acta Oppland)
Varamedlemmmer: 1.vara Annbjørg Øverli Kristoffersen, 2.vara Gerd Sukke
Valgkomite: Åse Mollestad Ous, Harald Liodden, Synøve Bjørnerud
Revisor: Deloitte

Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter hvor 45 saker er behandlet.

Spesielle saker:

Sammenslåing av Normisjon region Oppland og Normisjon region Øst
Kost/nytte-analyse av sammenslåing, rapport over trusler og muligheter,
økonomisk vurderinger.
Avtaledokument for sammenslåing
Bemanningssituasjonen
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Drift og oppussing av Skogstad leirsted
Vannlekkasje og utbedring på Kirketeigen
Vedtektsendring for Musikkfolkhøgskolen Viken
Normisjon Øst frem til sammenslåing:
Periode 2020/2021
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Ole Andreas Gjerull, Per Odd Børresen, Trond Rønning,
Anne Birgit Aandstad, Therese Andreassen (valgt av og blant de ansatte),
Ingvild Klungland Lund (valgt av styret i Acta region Øst).
Varamedlemmer: 1.vara Unni Dahlbak Gunnes, 2.vara Elin Gravem
Styret fra årsmøte i Normisjon region Øst 2021 med 2 representanter fra
Oppland:
Periode 2021/2022
Leder: Anders Østby
Nestleder: Elin Marie Østbø
Styremedlemmer: Trond Rønning, Anne Birgit Aandstad, Sigfrid Sollie
Fremstad, Gunnar Gjevre, Therese Andreassen (valgt av og blant de ansatte),
Marte Kolstad (valgt av styret i Acta region Øst).
Varamedlemmer: 1.vara: Elin Gravem 2.vara Solveig Granerud.
2 representanter fra region Oppland ble gitt møte og talerett på styremøte
26.05.2021: Ingebjørg Stubø og Åse Mollestad Ous, vara Annbjørg Øverli
Kristoffersen
Valgkomité: Annelis Holmedal, Hans Thore Løvaas og Grethe Løkken
Revisor er BDO A/S

Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter hvor 53 saker er behandlet.

Spesielle saker

Sammenslåing av Normisjon region Oppland og Normisjon region Øst
Kost/nytte-analyse av sammenslåing, rapport over trusler og muligheter,
økonomisk vurderinger.
Avtaledokument for sammenslåing
Bli kjent med arbeidet i ny region. Styret startet en sak som fortsetter i 2022
med å invitere de ulike grenene av arbeidet inn for å bli kjent.
Kapitalforvaltning
Oversikt over fond og bundne midler
Vurdering av samarbeidet med Kia (Kristent internasjonalt arbeid)
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Veien videre
I 1.Mosebok 2,24 får vi formidlet enheten i ekteskapet det står: de to skal
være ett. Alt deles. Vi håper at sammenføyningen av Region Oppland og
Region Øst på samme måte skal oppleves som at vi har blitt ett. Ikke to
samarbeidende, men en enhet som deler gleder, sorger, utfordringer og
ressurser. Takk til alle som har vært med på å be og arbeide i denne
prosessen.
Hva er vi ett om? Å forkynne Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.
Dette satser vi på! Nye generasjoner og folkeslag. Derfor er ikke budsjettet
i balanse i 2022 heller. Vi bruker oppsparte midler bevisst. Og vi mener det
er ansvarlig. På leirstedene har vi jobbet gradvis med å få en drift som er
bærekraftig, dette ser vi en god trend på og i Acta, som har betydelig lavere
inntekt enn utgifter - her ønsker vi at det skal satses slik at evangeliet når ut
og blir gitt videre til nye generasjoner.
I Efeserne 4 sier Paulus noe om enheten vi skal få ha i Kristus. Sett alt inn på å
bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik
dere fikk ett håp da dere ble kalt… Og det var han som ga noen til å være
apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere,
for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle
når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det
modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Sammen, med hver vår utrustning og oppgave, skal vi få bringe Jesus ut til
våre nabolag, i våre foreninger og like til jordens ende. Og vi går ikke
tomhent, vi får gå med Kristi fylde, sammen som Normisjon!
Oslo, 2. mars 2022 Regionstyret for Normisjon region Øst
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Acta region Øst
2021
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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.

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.

Takk

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.

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.
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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 173 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 grad. 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.
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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
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arrangement 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.
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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 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.
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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.

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
59.375 til barn og unge i India og Bangladesh.

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 2023.
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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.
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Fermate region Øst
2021
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Fermate er en kristen sjelesorg og veiledningstjeneste. Målsetting for
Fermates arbeid har vært å være et godt faglig tilbud til de som ønsker
sjelesorgs-/veiledningssamtaler. Som sjelesørgere og veiledere får vi møte og
gå med mennesker der de er, i sine mange ulike utfordringer. Sjelesørgerens
primære mandat er å hjelpe mennesker på veien mot et sannere liv med Gud
og med seg selv. Leif Gunnar Engedal sier det slik: «Ansiktet som åpner seg,
et hjerte som har tid til å lytte, hender som strekker seg ut for å hjelpe. I dette
møtet ansikt til ansikt ligger helbredelsenes mulighet gjemt. I dette møtet
mellom to mennesker venter Gud».

Eierskap

Konsepteierskap er knyttet til Normisjon sitt hovedkontor.
Eierskap til de forskjellige Fermatesentrene/avdelingene er knyttet til
Normisjons regioner. Noen av enhetene har andre eierkonstellasjoner.
Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».
Fermate har en viktig rolle i dette oppdraget: Det er mange mennesker som
opplever at troen ikke går opp i møte med det levde livet – det blir ofte ikke
som vi hadde tenkt oss. Da er det noen ganger helt avgjørende å ha et rom
hvor man kan få snakke sant om livet og troen, sånn at troen ikke smuldrer
bort, men blir en ressurs når livet raser. Vi som er sjelesørgere hos Fermate
opplever og får mange konkrete tilbakemeldinger om at samtalene hos oss
har vært en viktig hjelp for mange mennesker. Vi ser mennesker bli oppreist,
vi ser personer og relasjoner som leges, vi ser knuste selvbilder bli hele, og
vi ser mennesker finne en vei tilbake til Jesus. Vi opplever det som stort og
meningsfullt å få være med på Normisjons oppdrag på denne måten.

Styre

Svein Granerud – representant for Normisjon sentralt/eier
Randi Synnøve Tjernæs - fagansvarlig (ViD)
Bjørnar Holmedal - styreleder
Therese Andreassen – leder for Fermate, sekretær
Styret i Fermate har hatt 3 styremøter i 2021.
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Medarbeidere
Therese Andreassen har siden januar 2020 vært ansatt i 50% stilling som
koordinator for Fermates arbeid i Norge og leder for Fermate Øst. (Therese
Andreassen er også ansatt i 20% en stilling i Fermate Østfold).
Fermate region Øst har hatt 11 sjelesørgere i 2021. Therese Andreassen er
den eneste av disse som har et ansettelsesforhold i region Øst. De øvrige
10 er selvstendig næringsdrivende, og fakturerer Fermate for de samtalene
de har gjennomført. I Fermate region Øst var følgende personer engasjert
som sjelesørgere i 2021: Therese Andreassen, Tormod Kleiven, Torborg Aalen
Leenderts, Randi Tjernæs, Sigmund Danielsen, Sigfrid Solli Fremstad, Ellen
Høeg Bjerke, Andreas Ruud, Magne Torbjørnsen, Marianne Rodriguez og
Bjørnar Holmedal. De to sistnevnte ble rekruttert og engasjert i 2021.

Fagdag

Det ble satt opp en fagdag for Fermates medarbeidere, som ble avholdt 21.
september i Lille Camino i Oslo. Gunnar foreleste om «Dynamikken i
samtalerommet. Om person og relasjon i sjelesorgen».

Veiledning

I 2021 har det blitt gjennomført fem gruppeveiledningstimer med sjelesørgerne. Tre av disse ble gjennomført digitalt med hensyn til smittevern. To
veiledningstimer ble gjennomført med oppmøte. Veiledningen ledes av Leif
Gunnar Engedal, og er i samarbeid mellom region Øst og Østfold.
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Administrasjon
Priser

Priser pr samtaletime, 60 minutter:
Ordinær		
600.- / student 475,-/ 900,- når arbeidsgiver betaler
Parsamtale		
800.- / student 525,Veiledning NLA
850.- (avtale Fermate/NLA)

Klager/tilbakemeldinger

Fermate region Øst har ikke mottatt noen klager eller innspill/kommentarer i
negativ forstand, på Fermates sjelesørgere/veiledere. De tilbakemeldingene
som er blitt gitt fra konfidenter rundt Fermates arbeid og medarbeider har
vært svært gode. I 2021 ble det jobbet med en oppdatering av Fermates
klagerutiner, som gjør det mulig for konfidenter å gi en tilbakemelding
dersom de er misfornøyde med tilbudet.

Avtaler med organisasjoner:

I 2021 ble det inngått samarbeidsavtaler med 3 nye arbeidsgivere. Disse
avtalene går ut på at arbeidsgiver tilbyr sine ansatte et avgrenset antall
samtaletimer hos Fermate, som arbeidsgiver dekker kostnadene for.

Søknader om tilskudd

Det ble søkt om driftstilskudd til Oslo kommune på helse- og sosialområdet.
Søknaden ble avslått.

Konflikthåndteringskomite

Normisjon sentralt har satt sammen et råd som skal kunne bistå ledere i
organisasjonen ved konflikter. Fermateleder sitter i dette rådet.

Arrangement

Planlagte arrangement og samlinger i regi av Fermate Øst i 2021:
-

Webinar om barn og unges psykiske helse for ledere og ansatte i Acta
ble gjennomført 25. mai.
Samlivskurs på høstsemesteret, i samarbeid med Storsalen og Solide
samliv ble dessverre avlyst grunnet få påmeldte. De tre parene som
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-

-

var påmeldt mottok likevel kurspakke, og fikk tilbud om å delta på 		
tilsvarende kurs digitalt istedenfor.
Det ble gjennomført to Fermate-samlinger i region Øst høsten 2021.
Den ene fant sted hos Søndre Høland Normisjon, den andre i Norkir
ken Skedsmo. Tematikken for kveldene var «Å strekke til i egen hver
dag».
I november hadde Fermate en seminardag i Askim misjonskirke for
foreldre og besteforeldre. Tematikken dreide seg om barn/foreldrerelasjoner.

Fermates tilstedeværelse gjennom seminarer, temasamlinger, webinarer og
lignende er en viktig del av Fermates markedsføringsstrategi. Gjennom slike
arrangement bygger vi kjennskap og tillit til vår virksomhet, samtidig som vi
ser at det skaper økt engasjement. Vi ser også at disse samlingene genererer
en del gaveinntekter.

Statistikk

I 2021 har sjelesørgerne i Fermate region Øst hatt 581 samtaler, og totalt
630,5 samtaletimer. Dette innebærer en økning på ca 27 % sammenlignet
med året før.
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Fermates brukergruppe

Fermate region Øst har hatt 124 personer til samtaler i 2022, fordelt på 79
kvinner og og 45 menn til samtaler. Dette er en økning på ca 20% i antall
konfidenter, sammenlignet med 2020. Vi har flest konfidenter mellom 30-50
år, men vi vil si at brukergruppen primært strekker seg fra 20-80 år.

Tematikk

Det er stor variasjon i hvilke temaer som blir tatt opp i samtalene. Blant de
mest hyppige temaområdene finner vi selvbilde/identitet, følelse og
familierelaterte spm. Vi får en del henvendelser fra par som ønsker samtaler,
men har dessverre begrenset kapasitet til å ta imot par. Dette er fordi vi ser
det som vesentlig at par får hjelp av sjelesørgere som har fagkompetanse på
familieterapi.

Markedsføring

Måten konfidentenene får kjennskap til Fermates tilbud er primært via
bekjente. Den markedsføringen som skjer via nettverket vårt viser seg å være
av stor betydning. Det er også flere som har hørt om Fermate via skole/jobb
og menighet.
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Fossheim leirsted
2021
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Fossheim driftsstyre i 2021

Trygve Anthonisen
Christen Seierstad.
Martin Ulvestad.
Daglig leder Monica Borstad.
Styret har ikke hatt styremøter på Fossheim på grunn av Covid-19
situasjonen i 2021. Driftsstyret har ansvaret for den praktiske delen av driften
og økonomien til Fossheim. Personalansvaret ligger på Normisjon region øst.
Vi har fortsatt ikke styreleder på Fossheim og ønsker oss flere i styret. Er det
noe som kan være aktuelt for deg eller om du vet om noen, ta kontakt med
Monica.

Virksomhetens art

Fossheim leirsted leies ut til leirarbeid for Acta barn og ungdom, samt andre
menigheter, kristne organisasjoner og eksterne leirer.

Leirdrift og utleie

På grunn av Covid-19 ble det dessverre avlyst en del leirer i 2021.
Det er i 2021 vært totalt:
114 overnattingsdøgn med Actaleirer mot 264 i 2020.
1110 overnattingsdøgn med eksterne leietakere mot 335 i 2020.
14 eksterne leirer mot 8 i 2020.
4 Actaleirer mot 3 i 2020.
Tradisjonens tro ble det avholdt sankthansmøte med omkring 100 personer.

Økonomi

Regnskapet viser et underskudd på kr 56.759 mot kr 105.446 i 2020.
Salgsinntekt kr 544.164 i 2021 mot kr 264.666 i 2020
Gaveinntekter kr 159. 840 i 2021 mot kr 89.807 i 2020
Ekstraordinære inntekter kr 174.824 i 2021 mot kr 374.069 i 2020
Sum driftsinntekter totalt kr 879.625 i 2021 mot kr 728.541 i 2020

Vedlikehold

Etter pålegg fra brannteknisk rapport over Fossheim, er 6 nye branndører satt
inn i storsalen, peisestua, 3 soverom og en røykskilledør mot sovesalen. Det
er påbegynt et arbeid med flere røykdetektorer. En dårlig pipehatt er byttet
ut på taket pluss noe annet arbeide med en annen pipehatt. 60 nye dyner og
puter er kjøpt inn til soverommene.
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Ansatte

Monica Borstad daglig leder 85 %. Permittert 60% mai og juni 2021. Styret
ønsker å takke frivillige og ekstrahjelpere for stor innsats.

Ytre miljø

Virksomheten påvirker ikke ytre miljø. Fossheim er opptatt av å ha et godt
forhold til lokalmiljøet og lokalbefolkningen.

Arbeidsmiljø

Det har ikke vært ulykker eller skader på Fossheim i 2021.
Fosser 19.01.2022
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Drift

Oddvar Hansen har fungert som driftsleder på vegne av regionstyret i
Normisjon Oppland til 31.08.21. Marte Rebecca Dæhlen ble ansatt som
bestyrer i 30 % stilling fra 01.11.21, stillingen ble økt til 50% fra 01.12.21.
Ståle Sandbekken var ansatt i 25% stilling i overlappingsperioden fra
01.09.21 - 01.12.21. I tillegg har det vært noen på kjøkkenet på timelønn.
Skogstadutvalget har ikke vært aktivt i 2021, og har derfor ikke hatt noen
møter. Gulsrud Booking har hatt ansvar for utleie til eksterne grupper på
Skogstad.

Virksomhetens art

Skogstad leirsted leies ut til leirarbeid for Acta barn og ungdom, samt andre
menigheter og kristne organisasjoner. I tillegg er det utleie til andre eksterne
grupper via Gulsrud Booking. Skogstad brukes også til lokale arrangement i
regionen.

Leirdrift og utleie

Våren 2021 var Skogstad stengt for utleie pga koronasituasjonen. Mye av
oppussingen ble gjort da stedet var stengt.
Det har i 2021 vært:
35 overnattingsdøgn med Actaleir mot 24 i 2020
682 overnattingsdøgn med eksterne leietakere mot 340 i 2020.
1 Actaleir i 2021 mot 1 i 2020
Lokale arrangement: Bønnemøter, sammenslåingsfest, kvinnetreff og
sangkafe.

Frivillige

Det har vært en frivillig dugnadsgjeng som har hjulpet til på Skogstad i 2021,
blant annet som vertskap og til praktiske oppgaver som plenklipping,
vasking, maling av yttervegg og oppussing for å tilfredsstille krav om
brannvern.

Arbeidsmiljø

Det har ikke vært ulykker eller skader i 2021.

Ytre Miljø

Virksomheten påvirker ikke ytre miljø. Skogstad er opptatt av å ha et godt
forhold til lokalmiljøet og lokalbefolkningen.

Økonomi

Regnskapet viser et underskudd på kr 249.173 for 2021.
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Dette skyldes i hovedsak den store oppussingen og avbestillinger pga
covid-19
Salgsinntekt kr 292 610
Gaveinntekter kr 172. 001
Ekstraordinære inntekter (koronakompensasjon) kr146.799
Annen driftsrelatert inntekt kr 31.876
Sum driftsinntekter totalt kr 643.286

Vedlikehold

Arbeidet med utbedring av det branntekniske er nesten ferdigstilt. Det
innebærer blant annet nytt brannvarslingsystem, og branndører er satt inn
mellom soner. Internatrommene i nordfløyen er malt med brannhemmende
maling, i sørfløyen er de kledd med gipsplater og alle rommene har fått nye
fjernstyrte panelovner og brannhemmende gardiner.
Ny nødutgang er laget i nordfløyen.
I 2021 er trappa ved kjøkken fjernet og trapperom lukket. Taket i spisesalen
og spillrommet er skiftet med brannhemmende plater, og nye lamper i
fellesrom er byttet. Sørveggen er blitt ferdigstilt med ny kledning, den er
malt med et strøk og strøk nr to er planlagt å gjøres våren 2022.
Mye av oppussingsabeidet har blitt gjort på dugnad.
Bestyrer/driftsansvarlig mener årsrapport og regnskap gir en rett vitende
oversikt over virksomhet, økonomi og finansiell stilling.
Eina 18.01.2022
Marte Rebecca Dæhlen
Bestyrer Skogstad Leirsted
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Utleie

Det har vært lite aktivitet på Dalen i 2021. Til sammen har det vært under 100
overnattinger i løpet av året.

Egne arrangementer

Normisjonen har ikke arrangert egne leirer på Dalen I løpet av 2021.

Arbeid/vedlikehold

Det har kun blitt gjort det mest nødvendige av vedlikehold på Dalen I løpet
av pandemien. Det er ikke blitt gjennomført styremøter, men det er gjort
noe planlegging digitalt.

Videre

Det er kommet inn en del bestillinger, så hvis det er lov å samles mange
utover våren, så vil det ta seg godt opp med utleie på Dalen.

Vedlikehold fremover

Vi fortsetter å holde arbeidet på Dalen på et «kun det nødvendige» nivå. Når
utleie tar seg opp igjen, vil også arbeidet trappes opp.
Morten Aaslund
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