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Forord

Kurt Hjemdal,
Landsstyreformann

Det er vanskelig å la være å smile når en i Matteus 27,66 leser om
forseglingen av Jesu grav og soldatene som ble satt til å vokte
den. Hva kunne vel en besegling om aldri så keiserlig og noen
soldater om aldri så mye elitestyrker fra Rom stille opp med
overfor Guds veldige kraft og Jesu oppstandelse? Uten at soldatene oppdaget det og uten at noen merket det skjedde Jesu oppstandelse slik Han selv hadde forutsagt. Dødens krefter hadde
intet å stille med imot livet selv. Først da en engel kom og veltet
fra steinen foran graven oppdaget soldater og disipler hva som
for lengst hadde skjedd.
Det er fortsatt mange som ønsker å forsegle graven og sette
ut vakter for å hindre Guds oppstandelseskraft. Og de gjør uten
tvil inntrykk på mange av oss som bekjenner troen på Jesus. Men
i møtet med Guds kraft har de intet å stille med. Det stadfester
det som skjer i verdensmisjonen i dag. Enten vi ser til Kina og
Øst-Asia, Afrika eller Sør Amerika, så går evangeliet fram med
stormskritt og mennesker i stort tall kommer til tro.
Har båret rik frukt
I følge misjonsstatistikken befant ca 16 prosent av verdens kristne seg sør for ekvator omkring år 1900. Den samme statistikken
forteller at i 2010 var ca 64 prosent av verdens kristne sør for
ekvator. Misjonsarbeidet bar i denne perioden frukter i en størrelsesorden som det er vanskelig å begripe. Hva var det? Guds
kraft og små disiplers lydighet i bønn, offer og oppbrudd. Det
sier oss at det nytter. I det daglige kan det virke både smått og
puslete det vi holder på med.
Vokser tross alle hindringer
Det er lett å stirre seg blind på vantroens forsøk på å besegle Jesu
grav og vaktene den setter ut for å hindre oppstandelsens kraft.
Men verken offensive ateister, alle de som er likegyldige eller
nedlatende til kristen tro, ikke vantro og bibelfornektende prester
eller svakt troende disipler er i stand til å hindre Guds kraft i å
virke og evangeliet i å gå frem. Gud er i arbeid for han vil at alle
mennesker skal bli frelst. La det skape frimodighet og ny glød
blant oss.
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Det gjelder vårt kall og oppdrag i forhold til de folkeslag vi søker
å nå og de kirker vi arbeider sammen med. Vi er ikke sendt
alene. Herren selv har lovet å gå foran og å slutte toget. Det gjelder arbeidet i Norge for å nå vårt eget folk. Guds kraft er virksom. Derfor får vi lov å stille oss frem på nytt, bekjenne sløvhet
og vantro og be Gud fylle oss med sin Ånd til en glad Jesusbegeistring som smitter.
Grunn til stolthet
Det har vært et av mine privilegier som landsstyreleder å få lov å
besøke noen av de landene der våre utsendinger arbeider. Det
har vært trosstyrkende å se det som skjer både i Mali, India,
Bangladesh, Aserbajdsjan og Nepal. Ikke minst var besøket nå i
mars i Nepal til stor oppmuntring. Å møte den levende kirke i
dette landet og få være sammen med våre utsendinger i
Okhaldhunga var en skikkelig vitamininnsprøytning for troen.
For en vilje til tjeneste og for et arbeid som foregår til velsignelse
for mennesker både åndelig og timelig. Min kone og jeg kjente
på en dyp takknemmelighet og en sterk stolthet da vi dro hjem
igjen. Tenk å få være en del av et slikt arbeid.
Og ikke mindre privilegert har jeg kjent meg i møtet med de
mange misjonsvenner i Norge og det mangfoldige arbeid som er
i gang utover landet. Utfordringer er det nok av, problemer også,
men la det ikke ta bort gleden og stoltheten over alt det som er i
gang både blant barn og unge, blant voksne og eldre. «Dette er
Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne», Sal 118,23.
Fortsatt misjonstid
Tiden er så langt fra kommet til å legge ned arbeidet. Vi skal i
stedet få lov å gå videre sammen i forventning om hva oppstandelsens Herre vil gjøre inn i en ny tid og i og ved en ny generasjon. Gud har ikke tatt sin misjonsbefaling tilbake. Arbeidet er
ikke fullført. Alt er mulig for Gud. Det gir grunn til forventning.
Kurt Hjemdal
Landsstyreleder
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Visjon og verdier
Landsstyret har arbeidet med å relatere alle strategiske spørsmål
til Normisjons overordnede målsetning og våre grunnleggende
verdier. Landsstyret har lagt vekt på et grundig arbeid med de
langsiktige linjene i strategien. Strategiutvalget, ledet av Harald
Rød og sammensatt fra ulike strategiske arbeidsfelt i organisasjonen, la i 2010 fram et solid arbeid som landsstyret senere har gått
videre med både i eget arbeid og gjennom en omfattende høring.
Gjennom dette arbeidet er både visjon og kjerneverdier søkt
tydeliggjort. Samkjøring med Acta, barn og unge i Normisjon, på
disse punktene har også vært viktig.
Generalsekretæren og organisasjonens øvrige ledere har
deltatt i mange sammenhenger både med forkynnelse og foredrag og i samtaler med ledere i ulike deler av Normisjons arbeid
for å tydeliggjøre organisasjonens visjon og verdier. Fra landsstyret har særlig styreleder hatt mange representasjonsoppdrag, ikke
minst som forkynner. Vi opplever at organisasjonens ulike, og
ofte selvstendige ledd, i stadig sterkere grad er seg bevisst hvilken
sammenheng de er en del av.
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Normisjons
fokusområder
Evangelisering
og nybrottsarbeid
Satsingsområder i Norge 2009-2012:
• Nyplanting av misjonerende forsamlinger som har identitet i
Normisjon må prioriteres, særlig med tanke på misjon blant
unge, unge-voksne og i byene.
• Acta – barn og unge i Normisjon styrkes lokalt ved særlig å
utfordre voksne til å gå inn i lederoppgaver.
• Seniorarbeidet skal utvikles både diakonalt og evangeliserende.
• Fornye bruken av Alpha som redskap til å føre mennesker til tro.
• Barnehager og skoler i Normisjon skal ha et bevisst fokus på å
formidle evangeliet til barn og unge.

Rolf Kjøde,
Generalasekretær

Dette er utført:
Vi har hatt mindre trykk enn vi burde på nyplanting av misjonerende forsamlinger. Hovedårsaken er at ressursen til dette ved
hovedkontoret er tatt ned med tanke på økonomien i organisasjonen. Dette blir endret i 2012 ved at to personer ansettes sentralt
for å heve fokuset på fellesskapsutvikling i Normisjon.
Det er arbeidet målbevisst inn mot regionene for å rekruttere
og støtte voksne ledere i et Acta-arbeid som har vokst betydelig i
perioden. I seniorarbeidet er den sentrale stillingsandelen økt med
20 %, og vi ser en framdrift i arbeidet som samsvarer med de mål
som er satt. Alpha er styrket som redskap, og de fleste i utadrettede stillinger sentralt og regionalt har deltatt i kompetansebygging
for dette. Normisjon er ledende i Norge i Alpha-arbeidet.
I forhold til skoler og barnehager har vi økt engasjementet i
perioden. Eierforumet for kristne barnehager og vår deltakelse i
dette er styrket. Sammen med andre kristne eiere er det avholdt
eierkonferanse for folkehøgskolene. Det er også tatt initiativ til
separate eiermøter i alle folkehøgskolene våre, noe som blir etterfulgt av møter med de videregående skolene. Den årlige rektorkonferansen ble i 2012 utvidet både i omfang og deltakelse ved at
vi holdt den sammen med Norsk luthersk misjonssamband (NLM)
og Indremisjonsforbundet (ImF).
Treårsmelding – Normisjons fokusområder
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Satsingsområder internasjonalt 2009-2012:
• Det skal arbeides videre med å etablere et langsiktig engasjement i et strategisk valgt område i Europa. Dette gjøres i nært
samarbeid med Acta – barn og unge i Normisjon.
• Vi vil nå inn til stammefolk i Chittagong Hill Tracts i
Bangladesh gjennom vårt partnerskap med Evangelical
Christian Church.
• Det menighetsrelaterte arbeidet blant malinkéfolket i Mali
intensiveres.
• Arbeidet med å nå inn til khmerfolket og stammefolk i
Kambodsja gjennom samarbeid med International
Cooperation Cambodia og Phnom Penh Bible School økes.
• Arbeidet med å nå lengre inn til tibetansk buddhistiske folkeslag i Himalaya økes, blant annet gjennom å styrke det strategiske samarbeidet med Tibetmisjonen.
Dette er utført:
Fokuset på Europa har blitt sterkere, særlig i samarbeid med
Norkirken Bergen. Samarbeid med lutherske kirker i hhv
Russland og Ukraina er i gang. Tsjekkia og Slovakia er områder
som vi tenker økt satsing i. Europa styrkes også gjennom team
fra Normisjons bibel- og misjonsskoler. Acta er særlig involvert
gjennom Soul Children-programmet som nå finnes i flere europeiske land.
Samarbeidet med Evangelical Christian Church (ECC) er
etablert gjennom en samarbeidsavtale og har god framgang.
Vekten ligger på å stå sammen med kirken i misjon inn mot nye
folkegrupper. Trykket i menighetsarbeidet blant malinkeene i
Mali er holdt oppe ved rekruttering av nye misjonærer. Mange er
blitt døpt i flere landsbyer og blir fulgt opp med opplæring.
Samarbeidsavtalen med forsamlingsmiljøene og regionen i
Rogaland har gitt stort engasjement for arbeidet i Kambodsja,
særlig med tanke på menighets- og lederbyggende arbeid.
Samarbeidet med Phnom Penh Bible School har likevel blitt
mindre enn forventet. Utvidelse av bistandsarbeidet gjennom
International Cooperation Cambodia (ICC) er på trappene.
Arbeidet i de tibetansk-buddhistiske folkegruppene er styrket i samarbeid med Wycliffe Norge om bibelarbeidet i regionen.
NT på øst-bhutanesisk er i sluttfasen. Relasjonen til
HimalPartner er godt, men det strategiske samarbeidet begrenset. Alpha er tatt i bruk både i Bangladesh og blant udinfolket i
Aserbajdsjan.
10
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Diakoni
Satsingsområder i Norge 2009-2012:
• Utruste og veilede sjelesørgere.
• Arrangere samlivskurs og gi ekteskapsveiledning regionalt og
lokalt.
• Jobbe inn mot minoritetsgrupper i samarbeid med
Acta – barn og unge i Normisjon og forsamlingsnettverket.
Dette er utført:
Sjelesorgarbeidet er ganske kraftig styrket gjennom opprettelse av
flere regionale avdelinger av Fermate. Fermate driver også jevnlig
med kurs og veiledning av sjelesørgere, særlig gjennom Osloavdelingen. Samlivsveiledningen er styrket lokalt, særlig gjennom
kurset «7 kvelder om å være 2».
Landsstyret har ikke hatt spesifikke ressurser å sette inn
mot arbeid med innvandrere, men en del skjer lokalt.
Satsingsområder internasjonalt 2009-2012:
• Videreutvikle arbeidet med helsehager i Mali.
• Videreutvikle helsearbeidet i Okhaldhunga i Nepal.
• Utvikle Viators virksomhet ved å knytte selskapet tettere opp til
Normisjons strategi. Dette må gjøres i nært samarbeid med
Viators styre.
• Styrke Viators rolle i Aserbajdsjan og legge planer for utfasing
av Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) innen 20152020.
Dette er utført:
Helsehageprosjektene i Mali er utviklet og utvidet i rekkevidde,
og prosjektperioden er forlenget.
Helsearbeidet i Nepal er utvidet gjennom arbeidet i
Okhaldhunga. Samtaler er gjort med tanke på utvidelse av helseopplærende tiltak framover.
Viator driver aktivt og i tett relasjon til internasjonal ledelse
i organisasjonen. Arbeidet vurderes utvidet til Kambodsja.
Viator Aserbajdsjan utvider stadig sin kapasitet. Det er satt i
gang arbeid for å vurdere hvilke arbeidsområder som Viator kan
ta over etter hvert som aktiviteten i NHE reduseres. Noe av
Viators utbytte brukes allerede inn mot dette.

Treårsmelding – Normisjons fokusområder
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Utrustning
Satsingsområder i Norge 2009-2012:
• En bibelsk, livsnær og livsforvandlende forkynnelse skal prege
alle våre fellesskap.
• Mer veiledning og oppfølging av frivillige medarbeidere.
• Mer forkynnelse om bønn for misjon og forbønn for hverandre
i våre forsamlinger og foreninger.
• Tett oppfølging av Normisjons skoler.
Dette er utført:
Landsstyrets mulighet til å arbeide med bygging av lokalt lederskap går ofte gjennom regionleddet, gjennom skolene og gjennom riktig prioritering i bruk av ansatte. Arbeidet med å styrke
forkynnertjenesten i Normisjon har fått et vesentlig bidrag ved at
Høgskolen i Staffeldtsgate har satt dette på dagsorden gjennom
årlige forkynnerseminarer. Forkynnelsen er et sentralt tema på
den årlige konferansen for Normisjons utadrettede arbeidere.
Den sentrale ledelsen i organisasjonen deltar jevnlig på regionale
kurs for frivillige forkynnere, og stadig mer forkynnelse blir også
lagt ut på Normisjons hjemmesider.
Oppfølging av frivillige er en nøkkelfaktor som det primært
jobbes med fra sentralt hold gjennom deltakelse på stabsmøter,
frivilligsamlinger og styresamlinger regionalt og lokalt og gjennom enkeltveiledning. Ikke minst har det vært nyttig å følge opp
utfordringene fra et ledertreningsutvalg nedsatt av Normisjon og
Acta sammen. Bønn er et tema som har fått økt fokus, ikke minst
i slike samlinger. Det er også arbeidet ut ny mal for bønnehefte i
Normisjon, med svært god mottakelse.
For punktet om skolene vises til kommentar under kapittel
evangelisering og nybrottsarbeid over.
Satsingsområder internasjonalt
• Utvikle og tilby et lederutviklingsprogram tilpasset alle våre
samarbeidskirker og samarbeidende organisasjoner.
• Utvikle Purpose Driven Church-modellen i de indiske lutherske kirker(UELCI) og i Bangladesh.
• Gi indianerkirkene i Ecuador gode ledere ved hjelp av Instituto
Bíblico Luterano Ecuatoriano (IBLE) og disippelskolen
Nehemja og legge til rette for Prosjekt Nehemja som modell for
disippel- og lederopplæring i flere land.
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• Bygge opp et kristent college i Bangladesh i samarbeid med
Kristelig Gymnasium(KG). Skolen skal drive lederutvikling for
minoriteter og være et kristent vitnesbyrd overfor den muslimske majoritetsbefolkningen i landet.
• Involvere unge mennesker sterkere i det internasjonale misjonsarbeidet både gjennom forkynnelse og ved utsendelse av team
og volontører. Dette skal skje sammen med Acta – barn og
unge i Normisjon og Mission Link.
Dette er utført:
Bruken av ledertreningsverktøyet COLT har kommet godt i gang
i Mali og vurderes for tiden tilrettelagt for Bangladesh. Arbeidet
overfor de lutherske kirkene i India med programmet Purpose
Driven Church har slått godt rot i kirkene. Arbeidet med lederbygging og utrustning inn mot Northern evangelical lutheran
Church (NELC), er blitt styrket gjennom samarbeid med Oase
Norge og i ledertreningssamarbeidet med Danmission og Friends
Missionary Prayer Band. Actas Soul Children-program har fått
stor internasjonal utbredelse. Ledere i India har fått trening og
oppfølging i dette gjennom team fra Norge. Martin Luther
College i Bangladesh er etablert med stor støtte fra KG i Oslo.
Det arbeides spesielt med elevrekrutteringen. Undervisning i
Purpose Driven Church startet i Bangladesh i 2012.
Arbeidet med lederutvikling og lederoppfølging blant
indianerne i Ecuador er styrket. Bibelinstituttet IBLE er tatt videre og blitt utviklet nasjonalt. Utfasingsplanen for støtte til kirkene
fram mot 2018 følges. Det er lagt til rette for oppfølging gjennom
korttidsbesøk fra tidligere misjonærer når fast norsk misjonærnærvær er faset ut. Annen utsending av korttidsarbeidere og
volontører i organisasjonen fungerer ved jevnt tilsig av kandidater. Det sendes 10-15 slike hvert år. Dette er uten om teamelevene fra skolene våre. Det arbeides med å øke antallet seniorvolontører til Ecuador.

Fra åpningen av Martin Luther
College i Bangladesh

Treårsmelding – Normisjons fokusområder
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Misjonerende fellesskap
Satsingsområder i Norge 2009-2012:
• Alle fellesskap i Normisjon skal få god informasjon om vårt
internasjonale misjonsarbeid og ta bønneansvar og økonomisk
medansvar for misjonærer og for prosjekter i samarbeidsland.
• Bidra til at lokale menigheter i Den norske kirke tar sterkere
del i det internasjonale misjonsansvaret.
• Nye kristne landsmenn fra andre kulturer integreres som ressurser i våre fellesskap.
• Vekstnettverket skal veilede og styrke ressursrike foreninger så
de kan vokse og settes i stand til å ha en knutepunktsfunksjon i
forhold til mindre og ikke så ressursrike foreninger i samme
område.
• Tilbud til seniorene i Norge om volontørtjeneste i misjonslandene utvides.
Dette er utført:
Det arbeides jevnt med hvordan vi involverer ulike fellesskap i
Normisjon direkte inn mot det internasjonale arbeidet. Mange
lokale enheter, skoler og regioner tar ansvar, og vi ser en økt
direkte involvering rettet mot flere land og satsingsområder.
Avtale med IMI Kirken, Norkirken Sandnes og region Rogaland
er fornyet i perioden.
Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM) -samarbeidet har vært gjennom en fase av drøftet. Samarbeidet videreføres
med vekt på et lokalt samarbeid som sikter mot alle troendes
engasjement for internasjonal misjon. 				
Arbeidet med integrering av nye landsmenn i fellesskapene
har ikke fått sentrale ressurser i perioden.
Vekstnettverket har hatt ulikt nedslag, men har gitt spesielt
positive utslag i Trøndelag. Det er utarbeidet en fellesskapspakke
som det jobbes kontinuerlig med. Frimodiggjøring for vitnetjeneste har et særlig fokus i forkynnelse og veiledning.
Det er nå voluntørtjeneste i flere av Normisjons samarbeidsland
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Satsingsområder internasjonalt 2009-2012:
• Samarbeidet med lutherske kamerunske misjonærer og vår
samarbeidskirke i Vest-Mali, Église Évangelique Lutheriénne du
Mali (EELM) videreutvikles.
• Det legges til rette for samarbeidsavtaler om misjon med kirker
i Uganda, India og land i Latin-Amerika.
• Undervisningssamarbeid i tverrkulturell misjon med våre samarbeidskirker tilrettelegges.
Dette er utført:
Samarbeidet med kamerunske misjonærer utvikles i Mali både
ved at deres ansvar blir større i undervisning og ledelse av bibelskolen, i lokale menigheter og ved kvinnestevner og ungdomsleirer. Samarbeidet om dette inkluderer også den danske organisasjonen Mission Afrika som i vesentlig grad finansierer det kamerunske engasjementet. Det føres jevnlig samtaler med disse med
tanke på strategisk samordning. Det arbeides med klarering av
ansvarsforhold og roller mellom partene, men samarbeidet er
konstruktivt.
Samarbeidet med Friends missionary prayer band (FMPB)
og NELC i India fortsetter. Partneravtale for misjon er inngått
med ECC i Chittagong Hill Tracts.
Undervisningstilbudet i tverrkulturell misjon ved Gå Ut
Senteret har økning i antall studenter fra samarbeidslandene.

45 kvinner fra fire distrikter
var sommeren 2011 samlet
til tre dagers leir på bibelskolen i Bafoulabé.

Treårsmelding – Normisjons fokusområder
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Organisasjon og ressurser
Medarbeidere i Normisjon

Satsingsområder 2009-2012:
• Stimulere til økt bruk av frivillige i ulike tjenester og nivåer i
organisasjonen, også i våre samarbeidsland.
• Utvikle system for opplæring og ivaretakelse av ulønnede medarbeidere på alle plan i organisasjonen.
• Videreutvikle det personalpolitiske arbeidet overfor lønnede
medarbeidere i form av gode avtaler, klare forventninger, systematisk arbeidsveiledning og godt arbeidsmiljø.
Dette er utført:
Det arbeides systematisk for å stimulere til frivillig arbeid på
flere områder. I perioden har flere regionkontorer knyttet til seg
frivillige til oppgaver som før ble utført av ansatte. Det samme
har skjedd der det er etablert Galleri Normisjonsbutikker. Det er
avholdt lederkurs for å utruste ansatte for å ivareta frivillige.
Sentralt er det igangsatt arbeid for å få på plass et kvalitetssikringssystem. Målet er hensiktsmessige rutiner som sikrer god
personalhåndtering i alle ledd i organisasjonen. Nye retningslinjer for arbeidsveiledning (ABV) er utarbeidet og godkjent.
Lønns- og pensjonsordninger er ivaretatt med forhandlinger og
ny pensjonsavtale for alle ansatte. Det er også gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelse i deler av organisasjonen.

Innsamling og givertjeneste
Satsingsområder 2009-2012:
• Prioritere markedsføring av øremerkede prosjekter for å få økt
giverglede blant yngre givere.
• Målrettede kampanjer mot skoler, forsamlinger, foreninger og
andre enheter der de utfordres som en del av Normisjons helhet til å ta et større medansvar i vårt internasjonale arbeid.
• Samle all informasjon fra samarbeidslandene på en oversiktlig
og tiltalende måte på nettsidene til Normisjon. Giverne skal
være fornøyd med den oppdateringen de får fra de prosjektene
de er med å støtte.
• Styrke og utvikle ordningen med fast givertjeneste.
• Arbeide med å skaffe sponsing fra næringslivet til humanitære
prosjekter.
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Innsamlingsarbeidet har i hele perioden hatt sterkt fokus. Som
vår viktigste inntektskanal har arbeidet hatt mål å binde alle ledd
i organisasjonen sammen og skape nærhet mellom mottaker og
giver. Nisjegiroer, og markedsføring av opplegget «vervestjerne»
har bidratt til dette. Nye misjonærer er utfordret til selv å verve
givere og forbedere. Gamle givere er utfordret til å øke sitt faste
bidrag. I tillegg er det igangsatt systematisk arbeid for å verve nye
givere. Ansatte har hatt fokus på givertjeneste på møter og samlinger.
Overfor skolene og forsamlingene er det utviklet og gjennomført et planmessig arbeid for å ta medansvar for Normisjons
utearbeid, og med gode resultater.
Hjemmesidene er videreutviklet med oppdatert og tilrettelagt informasjon som foreninger og forsamlinger kan bruke i sitt
arbeid. Det er i tillegg startet arbeider med sikte på å motta sponsing fra næringslivet.

Nettsiden til Normisjon

Økonomi, eiendom og
forretning
Satsingsområder 2009-2012:
• Gjennomføre en større samordning av økonomien i Normisjon
for å sikre god kontroll med inntektene til organisasjonen.
• Videreutvikle Normisjons totale eiendomsmasse med sikte på
en best mulig forvaltning og økt avkastning.
• Igangsette alternative inntektsbringende virksomheter.
En samordning av økonomien i Normisjon har sammenheng
med spørsmålet om organisering. Det er iverksatt en felles årlig
budsjettprosess regionene og sentralleddet imellom. Arbeidet har
ført til en kvalitetssikring av tallmaterialet. Samtidig har vi på
denne måten tatt på alvor at Normisjonsøkonomien henger
sammen.
Det er opprettet et nytt eiendomsutvalg for å sikre en aktiv
forvaltning av Normisjons eiendomsportefølje.
Normisjon har i perioden startet Galleri Normisjon, gjenbrukstjeneste på «nettet», med avtale med Finn.no. Konseptet er
fortsatt i startfasen, og det arbeides for å starte arbeid på flere
steder. Frivillige medarbeidere opplever tjenesten som verdifull
og spennende.

Treårsmelding – Organisasjon og ressurser
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Organisasjonsutvikling
Satsingsområder 2009-2012:
• Utarbeide en ny organisasjonsmodell som effektiviserer driften
av Normisjon for å frigjøre mer ressurser til strategisk misjonsarbeid.
• Arbeide for å være en handlekraftig organisasjon med lokalt
engasjement og direkte deltakelse.
• Legge vekt på tettere samarbeid mellom lokale fellesskap slik at
verdier og strategier i større grad kan deles.
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Dette er utført:
Landsstyret la tidlig i perioden fram en plan for organisasjonsutvikling. Gjennom drøftinger i organisasjonen ble en del av forslagene lagt på is for en tid. I slutten av perioden har flere regionener imidlertid tatt initiativ til organisasjonsmessige endringer.
Landsstyret ved den sentrale ledelsen har vært en aktiv medspiller for regionene i disse prosessene.
Det har i hele perioden vært sterkt fokus på tiltak som samler organisasjonen. Ideer som budsjettsamarbeid, samproduksjon
av regionaviser, og støtte til ideer og tiltak som tilskynder samarbeid mellom hovedkontor og regioner eller regioner seg imellom,
må alle sees som bevisste uttrykk for å samle organisasjonen.
Arbeidet med ny strategi tar sikte på å skape grobunn for en
organisasjon som har fokus på lokalt eierskap og nærhet/
delaktighet. Det er også lagt vekt på å fremme tanken om
område-modellen som en tjenlig vei å gå.
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Media og informasjon

Kan krig

Satsingsområder 2009-2012:
• Gi medarbeidere, medlemmer og støttespillere god informasjon
om det viktigste som skjer i Normisjon til enhver tid gjennom
nettsider og regionblader.
• Være en aktiv aktør inn i det offentlige rom ved meningsutveksling og presentasjon av en livsnær kristendom.
• Drive mediemisjon gjennom Agenda 3:16, Frikanalen, internett
og radiostasjoner internasjonalt.
• Tydeliggjøre for giverne til Normisjon hva pengene blir brukt
til slik at de får lyst til å gi mer.
Dette er utført:
Nettsidene er blitt kraftig oppdatert i perioden og fungerer som
en viktig informasjonskanal, ikke minst for alle som vil vite mer
om Normisjons ulike prosjekter. Både nettsidene, giverbrev og
regionbladene blir brukt bevisst for å motivere for givertjeneste
til Normisjon. Regionbladene er kraftig lagt om. Alle regionene
er med i samarbeidet som både betyr en vesentlig økonomisk
gevinst og en bedre felles informasjonsflyt ved at regionavisene
nå har en stor del stoff også fra det internasjonale arbeidet.
Landsstyret har også jobbet med vedtektene for Agenda
3:16 for å tydeliggjøre bladets hensikt inn mot Normisjons visjon
og strategi. Abonnementsbortfallet flatet noe mer ut i 2011, men
alle papirmedier har store utfordringer og krever samarbeid på
flere fronter. Frikanalen er tatt av lufta, og landsstyret har vurdert
om og hvordan vi fortsatt skal være en aktør mot fjernsynsmediet. Vi har samarbeidet med Norea i produksjonsselskapet Eikon,
men har ikke ønsket bruk av økonomiske ressurser inn mot TV
Visjon Norge. I India kommer flere hundre mennesker til tro
hvert år som frukt av det radioarbeidet som vi støtter.
Generalsekretæren og andre har bidratt i det offentlige rom
med å profilere Normisjon, både i kristne og profane medier.
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Andre saker i
perioden 2009 – 2012
Skolesaker

Fellesskap på Gå Ut Senteret
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Landsstyret har jobbet mye med strategiske skolespørsmål i perioden og har vedtatt en samlet skolestrategi. Særlig fokus har vært
på Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) og på relasjonen mellom Gå
Ut Senteret og Bibelskolen i Grimstad.
HiS har fra starten hatt vanskelige år økonomisk, blant annet
fordi det i 2004 var grunn til å forvente et helt annet statsstøttenivå for musikkstudiene enn det som staten senere har villet gi.
De siste par årene har regnskapene gått i balanse, men prisen har
vært et ganske stort press på høgskolens ansatte. I tillegg krever
utviklingen på høgskolesektoren større enheter. Derfor ba vi som
eier om at HiS innledet samtaler med andre kristne høgskoler
om mulig fusjon. På denne måten ville vi gi vårt bidrag til en
enda sterkere kristen høgskole i Norge. Når fusjonen mellom
HiS, Norsk Lærerakademi og Mediehøgskolen Gimlekollen nå
nærmer seg, ser vi virkeliggjøringen av en enda sterkere kristen
samfunnsaktør enn vi har hatt tidligere. Slik er det også blitt
mulig å virkeliggjøre de planene som HiS har arbeidet med om
en kristent verdibasert ledelsesutdannelse i vårt høgskolesystem.
Bibel- og misjonsskolene er strategisk viktige for Normisjon.
Samtidig har også disse hatt en rekruttering som har vært i minste laget for en forsvarlig økonomisk drift. Rekrutteringen i slutten av perioden har vært oppløftende. Dette gir positive økonomiske utslag. Landsstyret har som eier likevel ønsket å se på driften av skolene i et langsiktig og strategisk perspektiv og har vurdert en sammenslåing av skolene. Den strategiske gevinsten av
dette kunne være en ytterligere styrking av selve ideen bak
Normisjon om å holde sammen misjonsperspektivet nasjonalt og
internasjonalt. Det har også vært viktig for landsstyret at skolene
våre primært skal tjene organisasjonens hensikt og i første rekke
tilby elevpraksis og teamtjeneste inn mot vårt eget arbeid.
Engasjementet for begge skolene er betydelig, og landsstyret
har i sine konklusjoner tillagt denne kapitalen vekt. I tillegg ser
vi for tiden nye åpninger for samarbeid med andre knyttet til
misjonærutdannelsen som vil kunne styrke driften framover ved
Gå Ut Senteret. Begge skolene er fri til å utforme sine studietilbud både nasjonalt og internasjonalt, og landsstyret har derfor
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opprettet et samordningsutvalg bestående av framstående representanter for begge skolene og sentralledelsen i Normisjon. De
skal drøfte overordnet strategi og sikre god kommunikasjon i
skolenes linjeutvikling og praksisopplegg.
Samarbeidende organisasjoner og kirker
Landsstyret har ved flere anledninger drøftet Normisjons posisjon i ulike samarbeidsrelasjoner, herunder forholdet til Den
norske kirke. Sammen med Norsk Luthersk Misjonssamband og
Indremisjonsforbundet har vi blitt enig med bispemøtet i Den
norske kirke om ryddighet i kirkebokføring når det skjer dåp på
bedehusene. Vi setter pris på den ryddige måten denne prosessen
ble kjørt på. Sammen med de nevnte organisasjoner har vi også
utarbeidet liturgier til bruk i Normisjons forsamlinger.
Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) har drøftet
sin rolle i perioden, og landsstyret har gjennom generalsekretæren deltatt aktivt i dette. Landsstyret har vektlagt SMM som samarbeid for internasjonalt misjonsengasjement i Den norske kirkes
lokale menigheter og ikke et omfattende og generelt samarbeid
mellom organisasjonene og kirken som institusjon. Vi har fått
gjennomslag for frihet til å stå utenfor samarbeidet regionalt dersom slikt samarbeid skulle bli teologisk vanskelig. Det er også gitt
frihet til den regionale organiseringen med tanke på ulike løsninger når det gjelder misjonskonsulenter i bispedømmene.
Normisjon har stilt spørsmål ved ressursbruken i å opprettholde denne stillingsstrukturen.
Generalsekretæren har i samsvar med landsstyrets ønske
arbeidet aktivt med nettverksbygging mellom ulike organisasjoner og kirkelige grupperinger for å bidra til å styrke samlingen og
enheten i et uryddig kirkelig landskap. Høsten 2011 ble det gitt
ut ei bok om samlivsetiske spørsmål som lederne for seks lutherske organisasjoner og to kirker stod bak. Vi tror dette vil være en
god ressurs for organisasjonens videre arbeid med veiledning i
disse spørsmålene og for utforming av Normisjons verdidokumenter.

Gudstjeneste i Den norske kirke.
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del 2
rapporter
til Generalsforsamlingen 2012

Forretningsvirksomhet
Norge
Økonomi og eiendom
Normisjons økonomi har vært krevende siden starten. Det har
vært arbeidet intenst med å bringe ordinært resultat i balanse,
uten at dette har lykkes. Ordinært resultat er definert som resultatet av driften pluss ordinær avkastning av langsiktig finans- og
næringsvirksomhet. For 2009, 2010 og 2011 ble dette resultatet et
underskudd på henholdsvis 7,2 mill kr og 2,9 mill kr og et overskudd på 2,2 mill kr. for 2011. Overskuddet i 2011 skyldes
rekordstore testamentariske gaver. Ekstraordinære poster
(i hovedsak utbytte fra Granås og Bolig og Gård) gjorde at
årsresultatet ble overskudd på henholdsvis 1,8 mill kr, 0,6 mill kr.
og 2,4 mill kr.
Gevinsten fra salget av Santalgården AS har gitt en økonomisk handlefrihet i perioden som har gjort arbeidet på det økonomiske området enklere, mer planmessig og mere forutsigbart.
Disse midlene har gjort det mulig å nedbetale ekstern gjeld slik
at Normisjons hovedkontor har minimale renteutgifter i sin virksomhet. Store testamentariske gaver det siste året har også gjort
det mulig med langsiktige innskudd til gode betingelser og gitt
likviditetsmessig handlefrihet.
Fortsatt har Normisjon store økonomiske utfordringer i
forhold til å få bedre balanse i den ordinære drift. Til tross for
reduksjon i bemanning og omlegging av systemet for den kollektive tilleggspensjon, så øker kostnadene mer enn veksten i de
løpende inntektene. Det budsjetteres med et ordinært driftsunderskudd for 2012 på 2,5 millioner kroner. En stor, øremerket
arv fra Sørlandet vil kunne sette Normisjon i stand til å iverksette
ytterligere aktiviteter og arbeid i samarbeidslandene, og denne
satsingen er nå under forberedelse og planlegging.
Bok & Media Gruppen AS
Bok & Media Gruppen AS består av følgende enheter: Bok &
Media AS, Luther Forlag AS og et 50% eierskap i Centrum Bok
& Papir AS, Finnsnes.
Bok & Media Gruppen AS, som er 100 prosent eid av
Normisjon , fungerer som holding- og driftsselskap for underliggende firmaer, og har som formål å drive forlags- og bokhandlervirksomhet med markert kristen profil. Alle firmaene har adresse
i Oslo. Firmaet har 10 ansatte.
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Bok & Media AS
Bok & Media AS er et bokhandlerselskap som består av 14 avdelinger. Lillestrøm, Oslo, Drammen, Tønsberg, Grimstad, Lillesand,
Kristiansand, Nærbø, Bryne, Ulsteinvik, Ålesund, Molde,
Trondheim og Bodø. I tillegg kommer netthandelbutikken www.
bokogmedia.no, som det i årene 2009 – 2010 og 2011 er investert
store midler i. Herunder www.menighetsbutikken.no og www.sondagsskolebutikken.no. I 2011 startet vi i tillegg opp med en kundefordelsklubb – Bok & Media Klubben. Selskapet omsetter for ca kr
100 mill. Bok & Media Gruppen AS eier 85 prosent av aksjene i
selskapet.
Firmaet hadde underskudd i 2009 og 2010 grunnet tap av skolebokomsetning på ca 20 millioner – dvs at 1/5 av totalomsetningen
forsvant etter politiske vedtak. For å erstatte bortfallet av skolebokomsetning ble sortimentet i butikkene utvidet med to «nysatsinger/
shop in shop» løsninger – Panduro Hobby avdelinger – og Barnas
Bokhandel.
I oppryddingsårene 2009 g 2010 ble behovet for å tilpasse seg
dagens situasjon gjennomført ved nedleggelser, permitteringer og
oppsigelser. Dette har sammen med et usedvanlig og godt bibelsalg
gjort 2011 til et svært godt økonomisk år med solid overskudd.

Lansering av ny bibeloversettelse førte til et usedvanlig
og godt bibelsalg i 2011.
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Firmaet har, sammen med eierne, gjennomført en stor omstillingsplan i 2011 hvor firmaet har organisert seg for fremtiden.
Planen skal videreutvikles i 2012. Bokhandlerselskapet har ca 80
ansatte med over 30 prosent stilling.
I tillegg til de nevnte butikkene, har Bok & Media AS partneravtaler med 10 butikker om bruk av Bok & Media-navnet og
et fullstendig integrert samarbeid med Bok & Media AS. I syv av
disse butikkene er Bok & Media AS inne med deleierskap. Dette
gjelder butikkene på Finnsnes (50%), Vestbok i Bergen (15%),
Norheimsund (15%), Frekhaug (15%), Mandal (30%), Lyngdal
(30%) og Stavanger (9%). I de tre andre partnerbutikkene i
Sarpsborg, Sandnes og i Haugesund, er vi ikke inne i eierskapet.
Omsetningen i partnerbutikkene utgjør ca 50 mill. Totalt er i dag
24 butikker tilknyttet Bok & Media med en samlet omsetning på
ca 150 mill.
Luther Forlag AS
Luther Forlag AS har i hele denne perioden hatt grei og stabil
drift, med overskudd i 2009 og 2010, mens 2011 har gitt et
underskudd. Forlaget utga i 2009 35 titler, i 2010 ut 32 titler og i
2011 ut 35 titler. Forlaget har en årlig omsetning på ca 7,5 mill.
Mens Luther Forlag utgir oppbyggelige, teologiske og debattbøker, utgis skjønnlitteratur, gave- og barnebøker ut under imprintet AVENIR FORLAG noe som gir en større åpning ut mot det
allmenne markedet. I tillegg utgir imprintforlaget PROKLA
MEDIA oppbyggelig, misjon og barnebøker i nært samarbeid
med UiO – Ungdom i Oppdrag.
Luther Forlag AS har 3 ansatte. Luther Forlag gir fortsatt ut
Luthersk Kirketidende (146.årgang). Bladet som kommer ut med
ca 22 nummer i året pluss to spesialnummer under navnet
Praktisk Teologi, har ca 1450 abonnenter. Bladet har egen frittstående redaksjon og administreres av en redaksjonssekretær.

Galleri Normisjon
– gjenbruk på internett
Landsstyret i Normisjon vedtok første halvår i 2010 å etablere
gjenbruksvirksomhet. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av et
utredningsarbeid som var gjennomført i forkant, med formål å
identifisere nye tiltak som kunne gi grunnlag for inntektsøkning.
Gjenbruk var ett av flere satsingsområder som ble presentert i
denne utredningen.
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Eier du for mye?
Gi bl.a. møbler, kjøkkenting, kunst,
bøker og barne- og sportsutstyr til
Normisjons gjenbruksbutikk på nett!
Vi henter varene hos deg
og selger dem på Finn.no
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Din vare kan bety
millioner for misjon!
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Les mer på www.gallerinormisjon.no
Det var ingen selvfølge at Normisjon skulle starte gjenbruksvirksomhet. Ett av spørsmålene var om vi allerede var for sent ute
siden flere søsterorganisasjoner har vært i markedet i mer enn ti
år og allerede har etablert et stort nettverk av butikker, som engasjerer flere tusen frivillige medarbeidere.
Planleggingsfasen tydet på at det var rom for en etablering
også for Normisjon i dette markedet. Vi valgte en annen profil på
vår virksomhet. I stedet for å etablere fysiske gjenbruksbutikker,
valgte Normisjon i hovedsak å gjøre Finn Torget til sitt utstillingsvindu, markedsføringskanal og møteplass mellom kjøper og selger
ved lansering av et helt nytt konsept for gjenbruk: «Galleri
Normisjon».

Annonsekampanje for
Galleri Normisjon i
Vårt land høsten 2011.

Målsetning
Normisjon har en tredelt målsetning for sin gjenbruksvirksomhet:
• Skape en ny type inntekter til misjonens arbeid, som ikke
konkurrerer med allerede etablerte inntektskanaler.
• Etablere et nytt type miljø av frivillige medarbeidere som
samarbeider om gjenbruk og som gjør det mulig for Normisjon
å fremstå som en åpnere organisasjon lokalt.
• Gjenbruk handler om miljø og nøktern livsstil og vi ønsker 		
gjennom Galleri Normisjon og utfordre til en miljøbevisst og
nøktern livsstil.
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Resultater
Galleri Normisjon hadde pr.1.1.2012 vært i gang i knapt 1,5 år. I
denne perioden er det etablert virksomhet på 10 steder i Norge.
De varer som selges på Galleri Normisjon har en annen profil enn mye av det som selges i fysiske gjenbruksbutikker. Vi selger færre varer men til en høyere gjennomsnittspris. I perioden
solgte vi i overkant av 1000 enkeltvarer til en gjennomsnittspris
på kr. 760,– noe som gav en samlet omsetning på nær
kr. 760.000.
Det var ved samme tidsrom registrert 36 frivillige medarbeidere, noe som utgjør et gjennomsnitt på 3,6. Dette viser at denne
form for gjenbruk kan foregå med lite personalressurser lokalt,
men tallet viser også at det har vært krevende å mobilisere lokalt
til frivillig innsats for Normisjon på dette feltet, slik at flere av
butikkene blir sårbare p.g.a. for svak bemanning.

Internasjonalt
I internasjonal misjon og utviklingshjelp har det lenge vært et
viktig mål å etablere virksomhet som er bærekraftig i den forstand at den kan leve videre også når vestlig støtte trappes ned
eller faller bort. Dette er en tenkning som har ligget sentralt i
Normisjon ut fra vårt oppdrag om å nå videre, og gjelder både
for det menighetsbyggende og for det humanitære arbeidet.
Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom og
bidra til å utvikle et land er etablering av levedyktige arbeidsplasser. Gjennom Viator AS vil Normisjon bygge opp forretningskompetanse til å utvikle dette videre, både i Norge og lokalt i
våre samarbeidsland. Målet er å kunne etablere slik virksomhet i
alle våre hovedsamarbeidsland og kontaktland. Virksomhet
basert på forretningsmessige prinsipper blir i de aller fleste land
betraktet som positivt og investorer ønskes velkommen.
Normisjon ønsker også på dette område å løfte fram gode
idealer for forretningsdrift. Blant annet skal det legges vekt på at
virksomheten må være til nytte for befolkningen og ikke virke
ødeleggende for naturmiljøet eller det sosiale miljøet lokalt.
Videre skal virksomhetene ha gode og ryddige arbeidsforhold
basert på respekt, menneskerettigheter og prinsippene i Fair
Trade. Med vår landkompetanse har vi et godt utgangspunkt for
å forstå den lokale situasjonen og kunne foreslå aktuelle prosjekter og områder for investering. Det er ikke et mål for Viator å
utvikle disse virksomhetene alene. Vårt mål er også å utfordre
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andre personer og miljøer i Norge eller andre land til å delta i
dette. Vi ønsker å være en tilrettelegger for at flere ressurser kan
settes i arbeid i våre samarbeidsland.
Det krever ressurser å etablere ny virksomhet i disse landene,
og det er også større forretningsmessig usikkerhet enn vi er vant
til fra Norge. Vårt mål er likevel å utvikle levedyktige prosjekter
som når de er etablert normalt skal kunne dekke sine egne kostnader. Virksomhetene skal være i tråd med Normisjons landstrategier og bygge på de samme verdiene som ligger til grunn for
Normisjons utviklingsarbeid. Vi ser dette som et supplement til
det øvrige utviklingsarbeidet.
Aserbajdsjan
Viator Mikro Kredit Azerbaycan MMC
Myndighetene utarbeidet i 2010 en ny lov for det som nå heter
Non Banking Credit Organizations (NBCO). Den nye loven gjorde de tidligere mikrokredittorganisasjonene som var registrert
med humanitær status til kommersielle foretak. Samtidig krevde
de at en del av den kapital som var tilført disse organisasjonene
skulle gis videre til en lokal Aserbajdsjansk NBCO. Det var en
krevende prosess, men vårt selskap kom gjennom denne med en
fortsatt solid egenkapital og en lønnsom drift.
Dette mikrokredittprogrammet er ett av de mest vellykkede
mikrokredittprosjekter i verden og det har vokst betydelig også i
denne treårsperioden. Fondet har nå seks kontorer, ca 110 ansatte og nesten 17.000 aktive kunder. Utlånskapitalen er ca 11 mill
USD og det er fortsatt stor etterspørsel etter flere lån. Det er nesten ikke tap på utlånene. Den store økningen i virksomheten har
vært mulig ved å låne i internasjonale fond. Norad bidrar fortsatt
til oppbyggingen av vår nyeste filial i Balaken. Kundene fordeler
seg med 56% innen landbruksrelatert virksomhet, 15% handel,
24 % service og 6% produksjon. 39% av kundene er kvinner og
4% er internflyktninger. Det er vår målsetting å gi lån til grupper
som ikke blir prioritert hos andre institusjoner. Vi driver også
aktiv opplæring av kunder slik at de blir i stand til å forbedre sin
virksomhet.
AzNor Agro MMC
Vårt landbruksselskap AzNor Agro MMC har så langt kjøpt ca
150 mål jord like utenfor Ganja for å utvikle og drive en demogård. Det er sendt norsk utstyr for jordbearbeiding og vanning,
og traktor er innkjøpt. Planen er å øke landbruksarealet og bygge
driftsbygninger for ulike produksjoner, både korn og etter hvert
Treårsmelding – Forretningsvirksomhet

29

dyr. Vi ønsker å bruke norsk landbrukskompetanse innen både
dyrking og dyrehold for å bidra til en levedyktig gårdsdrift og til
opplæring av Aserbajdsjanske bønder. Selskapet vil stå sentralt i
Normisjons videre landbruksvirksomhet i Aserbajdsjan.
Også andre prosjekter er under utvikling i det vi har kalt AzNor
familien.
Bangladesh
Viator Bangladesh Ltd ble etablert i 2002. Selskapet har tre forretningsområder. Det første er drift av et gjestehus i Dhaka, ikke så
langt fra Martin Luther College. På grunn av usikkerhet om leieavtalen har det vært en forsiktig utvikling de siste årene.
Det andre området er handicraft. Selskapet driver to butikker
for salg av handicraft, en i 1. etasje i gjestehuset i Dhaka og en i
Bandarban helt øst i landet mot grensen til Myanmar. Selskapet
ønsker å hjelpe fram lokale produsenter av håndverksprodukter og
gi dem mulighet til å nå et større marked enn sitt lokalmiljø. Vi er
medlem i den lokale Fair Trade organisasjonen og ønsker å fremme disse prinsippene.
Det tredje området er eksport til utenlandske kjøpere. Vi ønsker
også å utvikle dette videre gjennom bruk av internett.
Nepal
Folk International Nepal P Ltd.
Viator eier 30% av aksjene i selskapet. Nye aksjonærer har kommet inn og bidrar til å øke produksjonsvirksomheten. Denne samles nå på ett sted og omfatter både produksjon av tekstiler og klær.
Vi samarbeider tett med Folk Nepal som er en nasjonal stiftelse
som driver sin virksomhet med et sosialt sikte. Virksomheten er
bygget opp omkring salg av handicraft i butikken i Kathmandu og
eksport til utenlandske kunder, først og fremst norske.
Virksomheten omfatter også en kristen skole i Kathmandu.
Folk Tours & Treks P Ltd.
Selskapet ble etablert i 2008 med sikte på å legge til rette program
og opplegg for turister som kommer til Nepal. Folk International
Nepal har bidratt med 60% av kapitalen til selskapet. Dette er en
virksomhet med et betydelig potensial, men vi har ikke klart å etablere et stabilt volum på dette ennå.
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Rapport fra Acta –
barn og unge i Normisjon
Årsmeldingen fra Acta er trykket i sin helhet, slik den ble godkjent på deres
landsrådsmøte januar 2012. Innledningen er ikke tatt med.

Barnearbeid
Amigos
Barn (6 til 10 år)
I denne perioden har Actas arbeid for barn mellom 6 og 10 år
vore prega av god lokal innsats og av økt samarbeid regionalt og
sentralt. I tillegg har forsterka satsing på barn, i form av konsept
og tilsetjingar vore spiren til gode og spennande nyheiter.
I denne perioden har Acta kome fram til at det er ønskeleg å
famne så mykje som mogeleg av Actas arbeid for barn under
paraplyen Amigos (lokalt og regionalt brukast det framleis
mange ulike namn om arbeidet).
Bladet Amigos vart lagt ned av landsrådet med verknad frå
01.09.09. Samstundes vart det vedteke å redusere stillingsprosenten knytta til barn i Acta sentralt frå 160 (100% barnekonsulent
og 60% Amigosredaktør) til 100%. Vedtaket vart gjort etter en
lang prosess i landsrådet. I forlenginga av nedlegginga vart det
vedteke at barnesatsinga i Acta sentralt framleis skulle heite
Amigos. Sidan den gong har Amigos fått ny grafisk profil med
fornya figurar (Pia og Pablo) og har teke form som nettside.
Satsinga på Amigos-prosjektet har òg auka.
Hausten 2010 vart Amigoskonsulentstillinga redusert til
80 % etter ønske frå konsulenten sjølv, samstundes som landsrådet bestemte seg for å auke satsinga på Amigos. I februar ble
det tilsett ein ny person i 70 % som prosjektleiar for Amigospakka. Den skal lanserast hausten 2012 og er eit heilt nytt didaktisk tilbod til alle barnelag med kontinuerlige utsendingar.
Amigos nettside
Bladet var tenkt som eit tilbod for barn som ikkje var med i noko
lokallag, og for å kome dette behovet i møte vart det vedteke å
opprette ein ny Amigos nettside spesielt retta mot barn (www.
amigos.as). Innhaldet på nettsida speglar Amigos’ idé om vennskap i tre retningar; venner med Jesus, venner med kvarandre og
venner med barn i andre land. På nettsida fins stoff frå Amigosprosjekta, ein venneportal, bilete frå Amigos-arrangement og ein
eigen reportasjeserie som kallast «Amigos Oppdagar». Acta har
og eit samarbeid med Søndagsskolen Norge som gjer at Amigossida er knytta til Nettsprells bibelstoff på nett.
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Frå barneskulen i Martin

Amigos-prosjekt Slovakia
Ein barneheim og ein barneskule i Martin i Slovakia var Amigosprosjekt frå 2008 til 2010. Prosjektet vart til på grunn av direkte
kontakt mellom Acta og barneskulen i Martin. Med andre ord
var dette eit prosjekt som ikkje var etablert i Normisjons prosjektportefølje. Dette resulterte hovudsakleg i to ting. For det
første kravde prosjektet ein ekstra innsats med tanke på administrasjon og oppfølging av samarbeidspartnarane i Slovakia. For
det andre gav det Acta ein ekstra nærleik til prosjektet, Slovakia
og staben der. Prosjektet var estimert til å samle inn 250.000,norske kroner. Til saman vart det samla inn omtrent 330.000,norske kroner.
Dei innsamla midlane vart brukt til å lage eit nytt og tilpassa
uteareale på barneheimen, og til undervisningsmateriale på
barneskulen.
Amigos-prosjekt Mali
Frå sommaren 2010 til sommaren 2012 er barne- og ungdomsarbeid i den lutherske kyrkja, EELM, i Mali Amigos-prosjekt.
Ønsket var å støtte eit prosjekt som i stor grad involverer barn og
som er lenger unna den norske verkelegheita enn Slovakia. Valet
fall på eit leir- og søndagsskoleprosjekt i Mali. Det er laga tre
informasjonsfilmar og to Amigos oppdagarfilmar frå prosjektet.
Filmane er distribuert gjennom www.letogfinn.no og www.amigos.as. Filmane sendast òg ut til alle barnelag- og kor på dvd i
desember 2011. Det er og vorte produsert eit informasjonshefte
som er sendt ut til alle lag og kor i målgruppa. Prosjektet er
estimert til å samle inn 300.000,- norske kroner. Per 1. september
2011 er det registrert i overkant av 215.000,- norske kroner på
prosjektet. Med nær eit år igjen av prosjektperioden og at det
faktum at det skal sendast ut ein dvd, så er det sannsynleg at
prosjektet vil nå målet.
Amigos Festivalen
Amigos Festivalen er ein del av Normisjon sitt sommarstemne
«Sommer i Sør,» og vart arrangert for første gong sommaren
2009. Festivalen er det største enkeltarrangement knytta til
Amigos og samlar rundt 200 barn. Deltakarane er delt inn i
aldersgrupper som spenner frå 4 til 12 år. Acta ønskjer at festivalen skal bære preg av det store Amigosfellesskapet i organisasjonen. Derfor er både sentrale, regionale og lokale krefter involvert
i planlegging og gjennomføring av festivalen. Festivalen bærer
preg av Amigos sin visjon og inneheld bibeltimer, workshops,
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storsamlingar, Amigos-prosjektstunts, innsamling og drama.
Amigos Festivalen er under stadig utvikling i samarbeid med
Bibelskolen i Grimstad, og er ein viktig leiartreningsarena for
regionane.

Tweensarbeid
Acta Tweens
I denne perioden har Acta fortsatt arbeidet for at tweens skal
følje, elske og ære Jesus Kristus. Acta er blant de organisasjonane
som har mest arbeid for denne gruppa, og som sitt på mest kompetanse. Actas mest sentrale arbeid for denne aldersgruppa er
Soul Children (se 2.3.2).
I løpet av perioden har Acta og FriBU gitt ut dvd-pakka
«Trosopplæring for tweens – Dig Deeper». Pakka har blitt svært
godt mottatt, og har solgt godt. Opplegget brukast av både
tweens- og ungdomsgrupper, og har mange steder vore ein
sentral del av konfirmasjonsundervisninga. Acta har i forlenginga
av prosjektet gjennomført fleire kurs i forbindelse med trusopplæring for tweens, blant anna på trusopplæringskonferansen i
2009 og på Soul Children Festivalen.

Det blir sagt at Soul Children er den korrørsla i Noreg som veks
hurtigast. Per 2011 teller vi over 80 Soul Children-kor her i
landet. I tillegg har konseptet spreidd seg til mange andre land i
løpet av det siste tre åra, blant anna Japan, India, Indonesia,
Slovakia, Bangladesh, Tyskland og Danmark.
Oslo Soul Children er pilotkor for konseptet, og utviklar og testar
ut opplegg med omsyn til det musikalske, åndelege og
sosiale miljøet. Dette koret har gitt ut åtte cd-er og er mykje på
farten med konsertar og turnear i inn- og utland. Visjonen for
Soul Children er å vinne og verne unge med evangeliet, gjennom
song og musikk dei kjenner seg igjen i!
Konseptet har utvikla seg til å bli ei rørsle for nesten alle
aldersgrupper; No fins Pre Soul Children-kor for songarar under
10 år, Soul Children-kor for songarar mellom 10 og 15 år, Soul
Teens-grupper for dei over 15 år og Soul Family Choir for
familiemedlemmer av Soul Children-medlemmar.

Foto: Henrik Guii-Larsen

Soul Children
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Ragnhild Hiis Ånestad
sammen med barn fra
Don Bosco skulen i India

Det siste tre åra har det òg vore arrangert fleire regionale - og
lokale Soul Children Workshops og Soul Children Gatherings
der lokale Soul Children-korledere har fått undervisning av Soul
Children-staben frå Acta sentralt og Oslo Soul Children-crew, og
dessutan at Soul Children-songarar har halde mange lokale konsertar.
Sidan heile denne korrørsla stadig veks og er i utvikling, har
det vore behov for å utvide staben som jobbar med Soul
Children; Marianne Lie Marnburg byrja som Soul Childrenkonsulent i 40 % i august 2009, som vart utvida til 80 % i april
2011. Mari Kristine Dahl Husby vart tilsett som Soul Teenskonsulent i 50 % frå 2011. Ragnhild Hiis Ånestad er Soul
Children-leiar i 100 %.

Ungdomsarbeid
Loved
Loved i praksis
Ut ifrå prosjektbeskrivinga som låg til grunn hausten 2008, så
skulle Loved-materiellet delast inn i 3 hovuddelar: • Loved
Andaktsbok, • Loved Leiartrening og • Loved Leir. Man knytta
til seg åtte aktørar (kor ein aktør kunne vere både ein forsamling
og ein enkeltperson), som skulle testa ut materiellet som eit
pilotprosjekt.
Tilbakemeldingane på prosjektet var særs nyttige, og det ble
gjort ei viktig endring, som bestod i at man knyta saman leiartrening og leir inn til eit prosjekt, samanstilt i ei bok. Loved i
praksis ble namnet, og stod ferdig i januar 2009. Det er selt 330
utgåver av boka (01.11.2011).
Loved NT Pluss
NT pluss (NT, Salmenes bok og Salomos Ordspråk) blei trykka
opp i samarbeid med Bibelselskapet, og utgåva stod ferdig
hausten 2008.
Lovedfilmen
Lovedfilmen blei brukt allereie ved lanseringa av Loved
Andaktsbok i 2007, for å promotere prosjektet. I løpet av 2008
blei den trykka opp med tanke på at andre kunne bruka filmen
til ulike formål og samanhengar.
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Loved Undring_om Gud og sånn
Arbeidet med Loved Undring blei ferdig hausten 2010, og er vår
siste bok.
Boka er tiltenkt ungdom i alderen 15-18, men han er særskilt
tilrettelagd for konfirmantar og konfirmasjonsundervisninga.
Saman med boka utvikla vi også ei brukarrettleiing, slik at
ungdomsleiarar kan legge til rette for undervisning/andakt basert
på de 15 utvalde tekstane i boka. Jacob B. Smørdal var prosjektleiar
for denne boka, men grunna studiepermisjon frå august 2010, så
drog Ida Therese Rygge Vesteraas det heile i land. Det er selt 559
utgåver av boka (01.11.2011).
Nye produkter/merchandise
For å marknadsføre Loved, så har vi også utvikla fleire produkt ved
sida av bøkene. Sidan 2008 inkluderer Loved-sortimentet også:
Handkle, refleks, armband, solbriller, ny t-skjorte og drops.

Loved Undring

Loved-konsulent
Arbeidet med Loved har sidan byrjinga vore fordelt utover stab,
både på enkeltpersoner og staben som heilskap. Sett med tanke på
den vekst Loved har, og dei planar som eksisterer for framtida, så
ble det i 2011 vedtatt å tilsette ein Loved-konsulent i full
stilling. 1. september starta Johne Stødle i denne stillinga, med
særleg ansvar for: Leir og festivalarbeid (KonfCamp på Skjærgårds
og etablering av ny Loved Konfirmantfestival på vestlandet), seminarverksemd retta mot Dnk, for å spre Loved som konsept inn
mot ungdomsarbeid i forsamlingar rundt omkring og for å utvikle
nytt materiell og ressursar.
Leiartrening
Loved
Loved i praksis, som kom ut i januar 2009, er altså ei kokebok som
mellom anna inneheld eit leiarkurs; Loved medarbeidarkurs.
Kurset er berekna på ungdom i alderen 14 til 18 år og er eit kurs
med hovudfokus på disippelgjering. Loved medarbeidarkurs har
vore brukt i fleire regionar og har hausta mange gode tilbakemeldingar. Svakheita til kurset kan vere at det ikkje inneheld nok
typisk leiarteori og at det ikkje i særleg grad eksplisitt synleggjer
korleis ein kan knyte kurset saman med praksis. Det kan vere
noko av grunnen til at kurset ikkje har fådd særleg stort innpass
i Den norske kyrkja. Det skal jobbast med dei nemnde svakheitene i løpet av hausten 2011 og truleg kjem det ut eit tillegg i
løpet av vinteren 2012.
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2:2
I løpet av perioda har det blitt arrangert nokre få 2:2-kurs i Acta.
Tilbakemeldingane er gode, men det er omfattande å arrangere
slike kurs og difor blir det fort nedprioritert i regionane. Det har
i perioden kome ein liten manual for 2:2-ledarar, i tillegg til at
nettsida har blitt revidert. I løpet av hausten og vinteren
2011/2012 skal oppsettet for kurset reviderast slik at kurset blir
noko redusert i omfang (frå timetal tilsvarande seks helger til eit
timetal tilsvarande fire helger). I tillegg skal det setjast opp slik at
det blir enklare å få grep om innhald og omfang.
Acta Pilot og Acta Prosess
Acta Pilot har ikkje vore eit prioritert verktøy i denne perioden
og har ikkje blitt brukt i nemneverdig grad. Det er planer om ei
revidering av verktøyet i løpet av første halvår av 2012. Acta
Prosess blir framleis sendt ut til nye ungdomslag i organisasjonen og skal reviderast i løpet av hausten 2011.
Compact/Amigos Festivalen
Frå og med sommaren 2009 blei Compact under Sommar i Sør
på Bibelskolen i Grimstad til Amigos Festivalen. Samtidig ble
leiardelen av arrangementet redusert med to dagar. Endringa blei
gjort fordi det var nødvendig å justere opplegget slik at det òg i
framtida skulle vere mogeleg å trekke unge leiarar til Sommar i
Sør. Det har sidan 2009 vært god oppslutning frå unge leiarar til
Amigos Festivalen.
Internasjonalt ungdomsarbeid
Internasjonalt ungdomsarbeid i Acta har i den siste treårsperioda
vore prega av eit fokus om å i større grad integrere internasjonalt
arbeid i fleire område av i organisasjonen. Dette har gitt konkrete
resultat og vi har på fleire andre område sett eit veksande internasjonalt fokus.
India
Actas samarbeid med NELC (Northern Evangelical Lutheran
Church) i India har vore prega av eit tettare samarbeid med fleire
andre aktørar. Sidan 2008 har Acta støtta opp om eit nyskapande
leiartreningsprogram i NELC initiert av Oase-rørsla i Noreg.
Første konferansen vart held i oktober i 2010 med 7000 deltakarar. Konferansen har hatt eit særleg fokus på å sjå og lære opp
unge leiarar. Gjennom studentar frå Gå Ut Senteret har Acta
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følgt opp og støtta utvikling av ungdomsarbeidet i NELC. Gå Ut
Senteret avgjorde førebels å avslutte samarbeidet med NELC i
2010 grunna manglande høve for oppfølging av teamet i India.
Frå 2011 har Bibelskolen i Grimstad i samarbeid med Acta
arrangert ein årleg skuletur til India der studentar får oppleve og
kjenne arbeidet til vår samarbeidskyrkje NELC.
SoulMate
Vinteren 2010 starta vi tankar og planlegging om eit eige innsamlingsprosjekt for Soul Children. Dette var inspirert av Melhus Soul
Children’s innsamlingsengasjement «SoulMate». Vi hadde undersøkingar både blant lokale Soul Children-leiarar (på nett) og ei
spørjeundersøking med ei gruppe tweens. Då kom vi fram til kva
og korleis målgruppa kunne tenke seg å samle inn pengar. Vi kom
då fram til at vi ville satse på innsamling til Don Bosco School i
India. Tankane vart lagt fram på Soul Children Festivalen (SCF) i
2010, og vart jobba vidare med i løpet av året. I mars 2011 drog
fem frå Acta og Oslo Soul Children til India for å sjå nærare på
prosjektet og lage informasjonsmateriale (film, tekst, bilete).
Dumka Soul Children vart då starta på Don Bosco, og vi ynskjer å
knyte desse opp med Soul Children i Noreg ved innsamling av
pengar til skulen og jamn kontakt/oppdatering.
På SCF 2011 vart prosjektet og konseptet SoulMate presentert
og lansert for fullt. Til no har nokre få kor starta innsamling lokalt
og vi har hatt fleire kollektar på større arrangement. Vi jobbar
vidare med å få fleire Soul Children-kor engasjert som «SoulMatekor», og få internasjonalt engasjement integrert inn i drifta av
lokale Soul Children-kor.

Dumka Soul Children vart
starta på Don Bosco skulen i
India i mars 2011.

Slovakia
I 2009 og 2010 har Acta motteke besøk frå tilsette og elevar frå
bibelskulen i Martin til Soul Children Festivalen fordi det har vore
med ein intensjon om å starte opp Soul Children òg i Slovakia.
Dette er no under etablering. I 2010 fekk Normisjon og Acta
besøk frå gjesteforeleser Bohdan Hroboň til Horisont 2010, der
heile Normisjon fekk høvet til å bli betre kjent med arbeidet i
Slovakia. I kjølvatnet av dette har det vore samtalar om høvet for
eit tettare samarbeid med Høgskulen i Staffeldtsgate. Dette er førebels ikkje avklart endå grunna pågåande planlegging og endringar
for framtida til høgskulen.
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Reach/Transitt
Reach er ein misjonskonferanse som ynskjer å skape, verne og
utvikle misjonsengasjement blant studentar og unge vaksne.
Konferansen har teke sikte på å spegle eit breitt spekter av
misjon, med innblikk og kjennskap til ulikt arbeid innanfor
misjon og bistand. Reach vil knyte folk saman. Reach har vorte
arrangert på Gå Ut Senteret dei føregåande åra. Sidan 2008 har
det vore mellom 50-80 deltakarar på denne konferansen. Frå og
med neste år flyttast konferansen til Storsalen i Oslo. I 2012 er
datoen 23. - 25. mars.
Andre sakar
Utarbeiding og ferdigstilling av ei bok om misjon i samarbeid
med NMSU. Ferdigstilt haust 2011.
Kompis vil gje tilsette ved
steinknusarverket ein
betre kvardag.

Triggermag
Ungdomsbladet Triggermag blei til i 2008 som ei vidareføring av
Tendens og Ny Horisont. Samstundes kom Vårt Land inn som
ein administrativ part som tok seg av medlemsbasen og medlemsservice, samt utsending og annonsesal.
Triggermag kom ut med 4 nummer i året og var eit flott
ungdomsmagasin rikt på innhald. Trass i at det var det einaste
ungdomsmagasinet på marknaden i 2008 var utfordringane
store. Allereie frå starten hadde Triggermag stadig lågare
abonnementstal og utfordringane med å skulle drive i balanse
var store og stadig fleire. Denne situasjonen forverra seg utover
i 2009.
Hausten 2009 vedtok Landsrådet å avvikle Triggermag og å
kutte stillinga som redaktør. I desember 2009 kom det siste
nummeret av Triggermag ut og redaktørstillinga blei avslutta
31. mars 2010.
Kompis
Kompis er ei fastgivarteneste som er spesielt retta mot ungdom
og studentar. Du kan sjølv velje kor mykje du vil gje i månaden.
Ved å vere Kompis er du med og støttar arbeidet til Acta og
Normisjon internasjonalt. Kompis skiftar prosjekt omlag
annakvart år.
I 2008-2010 samla Kompis inn til eit helse- og alfabetiseringsprosjekt i Tambaga i Mali. Støtta gjekk til oppussing av
brønnar, opplæring i hygiene, helse og ernæring, lese- og
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skriveundervisning, familieplanlegging og informasjon om hiv/
aids.
I 2010 starta Kompis opp eit innsamlingsprosjekt i samarbeid med Det Lutherske Verdensforbund, Evangelical Social
Action Forum (ESAF) og NELC. Dette har hatt særleg fokus på å
betre arbeidsforholda for arbeidarar i steinindustrien i VestBengal og skape internasjonalt engasjement blant norske ungdomar. Kompis vil gje tilsette ved steinknusarverket ein betre kvardag gjennom helsearbeid, sjølvhjelpsgrupper, alternative jobbar
og skulegang.
Dato
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
16.11.2011

Mengde givarar
666
1015
1290
1347

Pengar samla inn i løpet av året
451.795,732.158,1.310.264,1.461.000,- (prognose)

I 2009 satsa Kompis på å reise rundt med team på skulebesøk,
først og fremst folkehøgskulane som Normisjon eig eller er medeigar i. Desse besøka resulterte i ein stor auke i mengde givarar i
2009. Skulebesøk er framleis ein stor del av Kompis sin arbeidsmetode.
I 2010 fekk Kompis eit økonomisk løft. Dette skuldast nok at
det nye Kompisprosjektet blei lansert under Skjærgårds dette året
og ga gode inntekter til prosjektet frå kollektar og innsamlingsaktiviteter.
KonfCamp
I 2011 tok Acta over den operative drifta av KonfCamp, men
Agder og Telemark bispedømme hadde framleis det økonomiske
ansvaret. KonfCamp er ein spanande festival som samlar over
400 konfirmantar på Risøya same veka som Skjærgårds M&M.
Konfirmantane har eige opplegg samstundes som dei er med på
noko av opplegget på Skjærgårds. Dette vart ein suksess. Frå 2012
tek Acta over heile drifta av KonfCamp. Dette blir ofseleg spanande!
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Familiearbeid
I denne perioden har det ikkje vært spesielt stort fokus på familiearbeid frå sentralt hold. Det vi har gjort er å gå inn i eit samarbeid med fleire andre aktørar og bli medeigar i Familieverkstedet
A/S og da få del i familiekonseptet Show it. Dette blei vedteke i
Actas landsråd i starten av 2009. Show it har dessverre ikkje i
løpet av desse åra fått ta sin naturlege plass mellom Acta sine
konsept. Verktøyet er spesielt tilpassa forsamlingssegmentet og
avstanden mellom Acta og forsamlingane har i mange tilfelle
vore for stor.
I løpet av perioden har det òg vært arrangert barne- og
familieleiardagar for dei tilsette i Acta. Det har ikkje vært særleg
god oppslutnad om disse, men det har vore betring å spore
hausten 2011.

Musikk
Acta Forlag
På den eine sida har forlaget drive som normalt i heile denne
perioden, med to notepakkar i året i tre seriar: barnekor, ungdomskor/gospel og lovsong. Dette betyr minimum 60 utgivingar
i året som enkeltnotar, med diverse notehefte i tillegg. Mest nemneverdige større prosjekt har vore ressursar til Oslo Soul
Childrens to siste album: Livsglede 3 (2010) og Love (2011).
På den andre sida har det vakse fram ønske om å legge om
drifta av forlaget frå analogt (papir) til digitalt (PDF), frå postordre til direkte nedlasting over internett. Omlegginga byr på store
moglegheiter og utfordringar, og pregar både arbeidsmengde og
arbeidsoppgåver i stor grad. Det blei gjort forsøk på å realisere
planane tidleg i perioden, men dette nådde ikkje fram. Kompetanse på området blei difor utslagsgivande i tilsetjinga av ny
forlagskonsulent i 2010. Sæbjørn Dvergastein Dahle tok då over
drifta etter Tor Kjetil Espedal og Anders Norheim, med ei tydeleg bestilling om at forlaget skal over i den digitale røynda.
Sidan då har planar og kartlegging nådd fram til ein tidleg
versjon av ny nettbutikk til årsskiftet 2011/2012. Som ein konsekvens blir den første digitalt distribuerte notepakken i forlagets
historie sendt ut hausten 2011. Digital distribusjon og ny nett40
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butikk er starten, men planane er langt større. Arbeidet vidare vil
i all hovudsak gå ut på å vidareutvikle det som kan reknast som
ei digital relansering av Acta forlag.
I tillegg må det nemnast at forlagets dramaserie gjekk ut i 2010
på grunn av sviktande sal og satsing frå stabssida i Acta sentralt.
Festivalar og kurs
Musikkverksted
Musikkverksted har vore arrangert kvar sommar (veke 32) på
Viken Folkehøgskole. Dette er framleis eit kurs spesielt retta mot
ungdomar med verv i ulike musikalske samanhengar. Det er
tilbod om seminar i piano, gitar, bassgitar, slagverk, vokal, lydteknikk, dans og korleiing (barn/Soul Children/ungdom). Vi har
det siste året hatt ei auke i mengde deltakarar: 52 personar i 2009,
53 personar i 2010 og 87 personar i 2011. Vi har auka marknadsføringa, både mot lokallag og forsamlingar. Frå 2011 sat vi nedre
aldersgrense til 15 år (tidligare 16), mykje på grunn av potensielle deltakarar i Soul Children-miljøet. Vi har òg knytt ein nærare
kontakt med Viken folkehøgskule gjennom perioden, med mål
om eit endå betre samarbeid.
The International Soul Children Festival
Soul Children-festivalen i Oslo vart arrangert for første gong i
2005. Sidan den gongen har festivalen gått frå å vere ein nasjonal
festival med 333 deltakarar, til å vere ein av dei største arrangement for born her i landet - med heile 1763 deltakarar frå fem
ulike nasjonar i 2011. Festivalen har altså vorte stadig større, og i
2009 deltok 1522 - og i 2010 deltok 1454 born i alderen 10-16 år.
Ønsket med Soul Children-festivalen er at unge i denne
aldersgruppa skal få utfolde seg i sitt eige uttrykk og på nivået
sitt, samstundes som dei har høvet til å utvikle talentet sitt. Målet
for Soul Children-festivalen er å inspirere songarar og leiarar, og gje dei nye ider til vidare lokalt arbeid. Alle deltakarane på
Soul Children-festivalen får vere med i eit stort Mass Choir, delta
på Praise and Worship, Get Up Service, konsertar, Saturday
Night Live og ulike workshops. Parallelt med Masschoirøvingane er det bandkurs for unge musikarar og ein eigen
festival for korleiarar.
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Soul Children Festival-kurs og Workshops
De siste tre åra har vi utvikla workshop- og seminar-tilbodet på
den årlege Soul Children Festivalen, både for leiarar og tweens.
Vi har hatt bandkurs på same tid som Mass Choir, gute- og
jenteseminar og Soul Teens workshops for ungdom. For leiarane
har vi hatt seminar med mange ulike emne: Trusopplæring,
kordireksjon, repertoarkunnskap, bransjekunnskap, korleis gjere
suksess med kor, korleis arrangere konsertar/events med meir.
Vi fekk i 2010 kulturmidlar frå LNU for å satse på kurs og
workshops. Cirka 300 leiarar har delteke på SCF kvart år. I 2011
kalla vi leiarkurset for «SCF Leiarfestival». Vi ynskte å skape eit
endå meir definert og konkret forum og fellesskap for leiarane.
Vi satsar vidare på dette i 2012, men etter erfaring vil vi ikkje
køyre alle seminar for leiarar parallelt med Mass Choir, då fleire
synast det blir vel hektisk og i tillegg har lyst til å få med seg ein
del av opplegget for barna. Det vil seie at vi vil ha deler av leiarfestivalen på førehand av sjølve SCF.

Dans og drama
Acta forlag dans og drama
Behovet og etterspurnaden etter dramastykke i seg sjølv har dei
siste åra gått jamnt nedover. Vi har difor valt å ta dette på alvor
og ikkje satse målretta på dette vidare. Det vil seie, vi har enno
dramabanken med alle dramastykka så lenge det framleis er ein
viss etterspurnad etter desse, men tek ikkje inn nye dramastykke
i dramabanken, og brukar dermed ikkje ressursar eller midlar på
å oppdatere den. Danse-DVDar det derimot større etterspurnad
etter og vi vil difor våren 2012 lage nye og oppdaterte danseDVDar.
Kurs og festivalar
SubUrban
SubUrban har dei siste åra hatt diverse ulike tilbod i tilhøve til
kurs og festivalar. For det første har vi Team SubUrban. Det har
i alle år vore eit danse- og leiartreningskurs for ungdom frå heile
landet som har fire øvingshelger i året, ei praksishelg gjennom
Kaktus-festival og Skjærgårds Music & Mission festivalen.
I skuleåret 2009/2010 prøvde vi ut ein litt annan variant av
leiartreningsopplegget som heitte Urban Dancers og hadde base
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i Oslo. Etter å ha prøvd dette i eit år fann vi ut at det var meir
hensiktsmessig og gå tilbake til Team SubUrban som retta seg mot
ungdom frå heile landet. For det første fordi dette på sikt gav fleire
ringverknader regionalt og fordi det i skuleåret 2009/2010 kom
tydeleg fram at det var eit større behov for eit slikt landsdekkande
leiartreningsopplegg med fokus på kombinasjonen dans/breaking
og leiartrening. Hausten 2011 har vi 10 ungdomar frå heile landet
som er med på dette.
Elles har vi diverse kurs på Skjærgårds Music & Mission, der
SubUrban har sitt eige område med kafé, skatepark og diverse happeningar og kurs. Dei ulike kursa vi tilbyr er: grafitti, skating, hip
hop nivå 1 og 2, House, Hip hop drop in, Team SubUrban og
breaking. I år hadde vi 80 ungdomar med på kurs gjennom veka,
og dette er ein sterk auke frå dei to føregåande åra. Vi opplever at
SubUrban er ein stad det er lett å kome for ungdom som ikkje er
vande til å vere på kristen festival, og dei siste tre somrane har
mange ungdomar vorte kristne gjennom å ha vore med på kurs på
SubUrban. Dette har mykje og gjere med at leiarane på SubUrban
er frimodige med å dele trua si, samstundes som dei deler av
kompetansen sin på dei ulike felta.
Soul Teens
Sidan januar 2010 har Acta i større grad enn tidlegare satsa på Soul
Teens som eit eige konsept. Det vart blant anna avgjort at det
skulle opprettast ei stilling på 50 % som skulle heite Soul Teens-

Frå førestellinga «Victory»
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konsulent. Det første semestret vart brukt til å finne ei form på
korleis ein best kan drive ei Soul Teens-gruppe, og det vart fokusert sterkt på å kombinere det musikalske, det åndelege, det kreative og det sosiale. Samstundes søkte ein på LNU`s kulturmidlar
fordi ein såg det som eit svært godt høve å drive Soul Teensarbeid gjennom å ha eit eige prosjekt og jobba fram mot. Vi fekk
kulturmidlar frå LNU, og sette i gang med prosjekt: førestellinga
«Victory». Det er ein fantastisk spennande og meiningsfylt prosess for ungdomane som har vore med. Det blir i 2012 laga DVD
og CD, og vi kjem til å reise på ein turné for å dele dette prosjektet med fleire, og opne opp for at fleire kan ta i bruk dette verktøyet i arbeidet sitt. I tillegg vil det i løpet av våren 2013 bli satsa
vidare på Soul Teens og laga ein mal for korleis starte og drive ei
Soul Teens-gruppe.
Frå førestellinga «Victory»

Teamteneste
Slovakia
Etter at Actas heilårsteam reiste heim frå Slovakia hausten 2008,
har det ikkje vore sendt fleire langtidsteam til Slovakia. Det vart
klart at det var meir tenleg å engasjere korttidsteam med ulike
oppgåver. Region Rogaland har hatt ein særleg rolle i dette, der
det har vore arrangert fleire teambesøk frå regionen. Dette har
vore koordinert av Anette Aarstad som på det tidspunktet hadde
ein 20 % internasjonal stilling knytt til dette. I 2009 arrangerte
Bibelskolen i Grimstad i samarbeid med Acta skuletur til Martin,
Slovakia, med fokus på musikk og song. Alle team-turane har
hatt fokus på å støtte opp om Actas Amigos-prosjekt med innsamling og støtte til barneheim og barneskule i tilknyting til
bibelskulen i Martin. I tillegg har teama vore aktive i ulike ungdomsmiljø i same område.
Noreg
Frå og med hausten 2011 har Acta igjen hatt eit team i Noreg
– i samarbeid med Bibelskolen i Grimstad. Acta og Bibelskolen
hadde eit samarbeidsteam i føregåande treårsperiode – i
2006/2007 og i 2007/2008, og no er dette teamsamarbeidet tilbake etter initiativ frå Bibelskolen i Grimstad. Teamet består av fem
fjorårselevar ved Bibelskolen og har fått namnet BiGActa-team.
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Medlemskap
Alle tal er per 31.12 i det aktuelle året.
Medlemsstatistikk lokallag
Lokallag
2008

2009

2010

447

477

466

2008

2009

2010

Mengde godkjente
medlemmer i lokallag:

14 518

18 640

17 468

Totalt mengde medlemmer i lokallag

19 628

21 698

20 104

31.12.2007

31.12.2008

30.06.2009

1 180

1 097

1 021

Mengde godkjente lokallag:
Medlemmer i lokallag

Medlemsstatistikk Amigos
Abonnementsordningen til Amigos blei i 2009.

Amigosmedlemmer
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Abonnementsstatistikk Acta Forlag

46

2008

2009

2010

Musikkabonnenter
(Note A)

155

159

184			
			

Musikkabonnenter,
ikkje-medlem (Note B)

171

149

165

Dans- og dramaabonnenter
(Drama A)

140

140

–

Dans- og dramaabonnenter,
ikkje-medlem (Drama B)

308

311

–

Kombinasjonsabonnenter
(Note A + Drama A)

35

27

–

Kombinasjonsabonnenter,
ikkje-medlem (Note B +
Drama B)

35

30

–
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Rapport fra samarbeidsland
Aserbajdsjan
Aserbajdsjan er et muslimsk land med sekulær lovgivning. Det er
sterke restriksjoner for misjonsarbeid og ingen gis oppholdstillatelse som misjonær i landet. Dette til tross, folket er veldig gjestfrie, og besøkende ønskes varmt velkomne til landet.
Bistandsarbeidet som utføres gjennom Normisjons registrerte
humanitære organisasjon Norwegian Humanitarian Enterprise
(NHE) har fortsatt å fokusere på de fire programområdene
• Barn og ungdom, • Kultur, • Jordbruk og • Utvikling av menneskelige ressurser.
Barne- og ungdomsprogrammet
NHE har i perioden drevet to prosjekter og tre tilskuddsordninger. Prosjektene er barnehjemsprosjektet ved et barnehjem i
Mardakan utenfor hovedstaden Baku, og et senter for yrkesrettet
utdanning til vanskeligstilt ungdom i Sheki-området nordvest i
landet. Tilskuddsordningene dreier seg om støtte til å flytte barna
ut av barnehjemmene, et senter for yrkesrettet utdanning i
Ganja-området (som ble startet av NHE i 2005 og gitt til den britiske organisasjonen CARD i 2007), og utdanningsstipend for
barn i Ganja-området.

Et av prosjektene til NHE er
barnehjemsprosjektet ved et
barnehjem i Mardakan
utenfor hovedstaden Baku.

Kulturprogrammet
NHE har i perioden drevet to prosjekter og en tilskuddsordning.
Prosjektet «Støtte til hjemmebasert produksjon» ble startet i
august 2009. Det kombinerer prinsipper for rettferdig handel
med behov for og støtte fattige familier med å utvikle gode ferdigheter innen produksjon av souvenirer, bruksgjenstander og
lignende, og ønsket om å forsøke å forhindre at noen av de særegne og gamle kunstarter skal gå i glemmeboken. Målet er å etablere et bærekraftig nettverk av hjemmeprodusenter og et salgssted i hovedstaden. Det andre prosjektet i dette programmet
dreier seg om kulturutveksling og utøvende kunst, et prosjekt
som har hatt relativt lavt aktivitetsnivå i perioden, og for det
meste har stått for organisering av frittstående kulturarrangement i samarbeid med ulike partnere. Tilskuddsordningen har
dreiet seg om støtte til utvikling i den kristne minoritetsbefolkningen udiene, både til kirkesamfunnet deres, til kulturorganisasjonen deres, «Orayin», og til støtte for lese- og skriveopplæring
blant udiene.
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Et av prosjektene til NHE er
utvikling av jordbruk i
Sheki-regionen.

Jordbruksprogrammet
I perioden har NHE drevet fire slike prosjekt. Jordbruksprosjekt
Ganja, som har vært drevet kontinuerlig siden 2002, har hele
tiden fokusert på kunstig inseminering av storfe ved bruk av
genmateriale fra Norge, samt forbedring av kornproduksjon og
drivhusproduksjon. Dette har også vært hovedfokus på det
Norad-finansierte prosjektet «Utvikling av jordbruk i Shekiregionen», et 5-årig prosjekt som startet i januar 2008. For begge
disse prosjektene har trening og opplæring for bøndene og utvikling av gode relasjoner og etablering av velfungerende nabolagsgrupper av bønder («unioner») vært vektlagt. Videre har NHE
drevet et fiskeoppdrettsprosjekt for i overkant av 30 bønder med
dam eller mulighet for dam fra naturens side på deres eiendom.
Det siste prosjektet innen dette programmet i perioden er et
birøkterprosjekt, som også inneholder sterke elementer av
«Community Development» og har vært drevet i samarbeid med
det fjerde prosjektet, Utvikling av menneskelige ressurser.
Programmet for utvikling av
menneskelige ressurser (HRDP)
NHE driver et treningssenter i samarbeid med Viator Micro
Credit Azerbaijan. Senteret tilbyr et spekter av business-relaterte
kurs utviklet av den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen
ILO, samt ledertreningskurs, etikk, trening av businesskurs-trenere (ToT), m.m. Videre har det i perioden vært drevet med
nærmiljøutvikling (community development) gjennom programmet. Sommeren 2010 kom det finsk-finansierte «Nytt liv med
verdighet»-prosjektet i gang, et prosjekt som sikter på å hjelpe de
vanskeligst stilte blant den yngre befolkningen i spesielt utvalgte,
fjerntliggende landsbyer og småbyer i fem regioner nordvest i
landet. Ved utgangen av 2011 var nærmere 200 unge mennesker
i gang med yrkesopplæring o.l. gjennom dette prosjektet.
Mikrokredittarbeidet
På mange måter er også dette et uttrykk for humanitær bistand
fra Normisjons side. Fra å ha startet som et prosjekt av NHE i
1999 har arbeidet vokst seg stort: Det ble registrert og lisensert
som eget mikrokreditt-foretak ved årsskiftet 2002/2003, og gitt
navnet Viator Micro Credit Azerbaijan. Viator har ved utgangen
av 2011 nærmere 16 000 aktive kunder, 10 millioner dollar i portefølje, og nærmere 120 ansatte fordelt på hovedkontor i Ganja
og 6 filialer i nord og vest i landet.
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Bangladesh
Landet har i perioden økt med mer enn seks millioner mennesker og er nå på over 160 millioner, ett av de tettest befolkede
land i verden. De kristne utgjør bare 1 million, men vokser
raskere enn befolkningstilveksten.
Santal Mission Norwegian Board (SMNB)
Normisjons organisasjon i Bangladesh (SMNB) har vært ledet av
direktør Stephenson Suiting gjennom hele treårsperioden. Den
siste langtidsmisjonæren, Marianne Baarholm, avsluttet sin tjeneste i Bangladesh høsten 2009. Etter dette har vi kun hatt korttidsmisjonærer: Brit og Trond Niemi, Inger Marie og Olav Vold.

Antall kristne i Bangladesh
vokser raskere enn
befolkningstilveksten.

Samarbeid med tre kirker
Normisjon samarbeider med tre kirker i Bangladesh. Bangladesh
Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) er den eldste
med over 9000 medlemmer. Fra 2009 og frem til i dag har
kirken opplevd en indre splittelse. Parallelt med dette har også
forholdet til Normisjon vært svært anstrengt. Den andre samarbeidskirken, Sylhet Presbyterian Synod (SPS) har ca. 7500 medlemmer. Samarbeidet har vært stabilt med vekt på utdannelse og
lederutvikling fra Normisjons side. 13. september 2009 innledet
Normisjon et samarbeid med Evangelical Christian Church
(ECC) i Chittagong Hill Tracts. Samarbeidet dreier seg om å
styrke kirkens misjonsarbeid. Alle tre kirker har hvert år i perioden blitt invitert til ledertreningsseminarer for kirkenes
hovedledere.
Stewardship
Vår direktør i Bangladesh har i perioden satset sterkt på lederopplæring i forvaltning (Stewardship), givertjeneste og lokal
ressurs-mobilisering. ECC har vært et forbilde i så måte. De
praktiserer tiende og finansierer 55 pastorer, bibellærere, evangelister og misjonærer av egne midler. Kurs er blitt holdt for samarbeidskirken SPS der ett av presbyteriene har firedoblet sine
inntekter i løpet av 2 år.

Treårsmelding – Rapporter fra samarbeidsland

49

Lederutvikling
Normisjon har tre satsingsområder i Bangladesh:
• Uadrettet misjon i samarbeid med nasjonale kirker
• Bistand og diakoni
• Utdannelse og lederutvikling
Blant disse har lederutviklingen blitt prioritert i økende grad
gjennom TEE, CCTB, Stewardship, Purpose Driven Church
seminarer m.m.
Martin Luther College (MLC)
er Normisjons nyeste satsing
innfor utdannelse.

Samarbeid om misjon
Samarbeid om utadrettet misjon har vært særlig målrettet i sørøst Bangladesh der Normisjon støtter ECCs nasjonale misjonærer (16 i alt) og diakonale tiltak i kirkens misjonsarbeid.
Martin Luther College
Martin Luther College (MLC) er Normisjons nyeste satsing
innenfor utdannelse. MLC er et kristent college (videregående
klasse 11 og 12) bygget opp fra 2010 i samarbeid med Kristelig
Gymnasium i Oslo. MLC tar særlig sikte på å gi minoritetsgrupper og kristne fra distriktene videregående utdannelse og lederopplæring.
Sosiale prosjekter og menneskerettigheter
I perioden har Normisjon hatt støtte fra Norad til tre prosjekter;
• Et helse-prosjekt og et integrert prosjekt for lokal kapasitetsbygging (ICCB) gjennom BNELC-Development Foundantion,
• Et integrert utviklingsprogram (ICDP) gjennom Sancred.
• I tillegg har Normisjon med misjonsmidler bygget opp et mikrokreditt-program med 9674 kunder under navnet SAVECRED.
Flere av disse legger stor vekt på rettighetsbasert utvikling. I tillegg har våre samarbeidspartnere vært invitert til seminarer om
rettigheter for underpriviligerte stammefolk i regionen.
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Bhutan
Oversettelsen av NT til tshangla-språket har hatt god fremgang.
I januar 2008 var et første utkast klart, og i januar 2009 ble en
prøveutgave trykket. Dette gjennomgår en grundig sjekk før en
godkjent versjon kan utgis. Ved siden av litteraturarbeid har
samarbeidsorganisasjonen Himalayan for Christ fokus på
opplæring av evangelister som sendes til forskjellige distrikter i
Bhutan og blir nøkkelpersoner i utbredelsen av Guds rike i det
vesle fjellandet.
Nye kristne
Sommeren 2008 kom den gledelige meldingen om at den aller
første familien tilhørende brokpa-folket var blitt kristen, og senere på høsten var nok en familie blitt kristne. Brokpaene er et
halvnomadisk folk som lever av jakdrift og som bor i 3-4000
meters høyde i det nordøstlige hjørnet av landet.
Hjelper funksjonshemmede
Dataprosjektet for synshemmede kom for alvor i gang i 2007,
nærmere ett år forsinket. Fem utvalgte ressurspersoner, hvorav
tre synshemmede, var i Norge et halvt år i 2007 og fikk grunnleggende dataopplæring. MediaLT er faglig ansvarlige for prosjektet og har årlige besøk til landet for å delta på ulike opplæringskurs i Khaling og føre samtaler med undervisningsdepartementet i hovedstaden Thimphu. Prosjektet bidrar sterkt til
at synshemmede får del i menneskerettigheter på lik linje med
andre borgere. Dette er med og baner vei for inkludering i samfunnet og oppgradering av menneskeverdet for denne sårbare
gruppen funksjonshemmede.
Dataprosjektet bidrar sterkt
til at synshemmede får del i
menneskerettigheter på lik
linje med andre borgere.
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Cuba
Normisjons samarbeidskirke på Cuba heter Iglesia Evangélica
Unida Sinodo Luterano (IEUSL). Kirken er liten med åtte relativt
små menigheter, men er stor i innflytelse. Dette har sammenheng med et dyktig lederskap. Kirken består av ledere og pastorer
som er gode ambassadører for kirken og som i det daglige er
opptatt av å skape tillit, ikke bare til folk flest, men også til dem
som innehar viktige stillinger i maktapparatet.
Barn og unge
Det jobbes konstruktivt med menighetsvekst i kirken. Den er
offensiv i å tenke nytt, og i flere av menighetene har det de siste
årene vært bevisst satsning på barne- og ungdomsarbeid. Dette
ser vi frukter av først og fremst i menighetene i Santiago de Cuba
og i Guantánamo.
Norsk støtte
Normisjon støtter IEU årlig med penger til drift. I tillegg er det
gitt støtte til bygging av kirke i Achotal. Fem menigheter i
Vennesla og Setesdal har hatt en ekstrainnsamling til bygging av
kirker i Guantánamo og Santiago de Cuba.
Koordinator
Ivar Sandnes har vært Normisjons kontaktperson og koordinator
for arbeidet hele treårsperioden. Han har besøkt kirken en til to
ganger i året gjennom hele perioden.
Normisjons samarbeidskirke
på Cuba heter Iglesia
Evangélica Unida Sinodo
Luterano (IEUSL)
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Ecuador
Offisielt er Ecuador et katolsk land, men er preget av synkretisme
der både ulike andinske tradisjoner og nyreligiøsitet har stor plass
i de forskjellige folkegruppene. Det er store kulturelle forskjeller
innad i landet, fra jungel til Andesplatået og kystbefolkningen.
Utvandringen de siste tiårene har også skapt stor omveltninger i
samfunnet.
Utfasing
Denne treårsperioden har vært en ny fase for misjonens innsats i
Ecuador. Misjonærpersonalet blir trukket ut, mens kontakten
med våre samarbeidspartnere vil fortsette. Målet er å kanalisere
engasjement og støtte gjennom våre nasjonale brødre og søstre
som fortsetter innsatsen for evangelisering, menighetsbyggende
arbeid, lederopplæring og diakonale prosjekt. Fortsatt oppfølging
vil skje gjennom besøk og korttidsopphold og gjennom innsats
fra volontører og studenter fra Normisjons skoler. Grupper og
felleskap i Norge blir utfordret til forbønn og givertjeneste.
Økonomisk støtte fra Normisjon trengs fremdeles til pastorlønninger i de to nasjonale kirkene, disippel- og lederopplæring på
Bibelinstituttet og skolegang på Mushuk Kawsay/Tamboskolen.
Disippel- og lederopplæring
I løpet av de siste årene har misjonen prioritert disippelopplæring
og teologisk utdanning . Både IELIE, den nasjonale lutherske
kichwa-kirken, og IECLE, den evangelisk-lutherske kirken for
spansktalende menigheter har bedt om støtte til dette. Mer enn
100 studenter fra de to kirkene har de siste årene gjennomført
disippelskolen. I år er over 50 studenter i gang med grunnopplæring i teologi nivå to. Det blir lagt vekt på at opplæringen skal
være praktisk rettet og anvendbar på ulike tjenester i menighetene. Studiene blir organisert gjennom Bibelinstituttet og gjennomført både i de to storbyene Guayaquil og Quito og i Cañar
fylke, der misjonen har hatt fokus på arbeid blant Cañarisindianerne helt fra starten. Teologisk studie på et høyere nivå,
blir gjennomført i samarbeid med andre teologiske institusjoner,
først og fremst på SETELA ( Teologisk seminar ) i Peru, der tredje kullet med ecuadorianske studenter blir uteksaminert i 2012,
og nye studenter søker om stipend og studieplass for perioden
2013-2015.
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Gjennom skolen Mushuk
Kawsay får over 100 barn på
barneskolen i Shushilcon
hjelp i form av støtte til
stipend, uniformer,
skolemateriale og utbedret
infrastruktur.

Kirkearbeidet
Den største evangelisk-lutherske kirken i Ecuador ligger i
Canjars nabofylke, Chimborazo, i bygden Shushilcon. Den er et
resultat av nasjonale kristnes evangelisering og kirkeplanting.
Derfor er det ekstra spennende å oppleve en menighet i stadig
vekst, pr i dag med rundt 350 medlemmer. Her blir det holdt
disippelkurs med støtte fra Bibelinstituttet. Pastorlønningen og
disippelkurs blir delvis finansiert av misjonsvenner, mens resten
av aktiviteten er egenfinansiert gjennom tiende i form av naturalia: korn, poteter og bønner fra medlemmenes avlinger. Slik er
menigheten blitt en inspirasjon for resten av kirkene både når det
gjelder evangelisering, kirkeplanting og givertjeneste.
Givertjeneste og Egenfinansiering
Finansiering av aktivitetene vil være en utfordring for framtida.
På sikt er det et mål å bevisstgjøre til selvfinansiering av virksomheten i Ecuador. Støtten fra misjonen følger en nedtrappingsplan
som gir kirkene mulighet for å jobbe målrettet med denne utfordringen. En fellessatsing mellom IELIE, IECLE og Bibelinstituttet
er på trappene for menighetskurs om givertjeneste og forvalting i
de 27 lokalmenighetene. Kirkene vurderer også annen inntektsbringende virksomhet for å skaffe driftsmidler til sine aktiviteter.
Mushuk Kawsay, skolen i Tambo
Vi er overbevist om at en god grunnutdanning har stor betydning for å bevare kichwa-barns kulturelle identitet og som
grunnlag for å kunne gi evangeliet til nye generasjoner. Derfor vil
støtten til den evangeliske trespråklige skolen, Mushuk Kawsay
(Nytt Liv) fortsette også denne perioden. Skolen har i dag over
300 elever fra førskole til og med videregående utdanning.
Gjennom Mushuk Kawsay får også over 100 barn på barneskolen
i Shushilcon hjelp i form av støtte til stipend, uniformer, skolemateriale og utbedret infrastruktur.
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India
Landet har i perioden passert 1,2 milliarder mennesker. Andelen
kristne har steget jevnt og trutt de senere årene og ligger nå
offisielt på nærmere 6%. Men fortsatt er India det landet i verden
der det er flest folkegrupper som ikke er nådd med evangeliet.
Når stadig nye
Gjennom Radio Dumka blir årlig omtrent 150 døpt inn i samarbeidskirken NELC. I perioden er også arbeidet med oversettelse
av Det nye testamentet til Mal Pahari blitt sluttført. Det andre
effektive evangeliseringsredskapet som Normisjon støtter er «Gå
Ut Senteret» i Kaerabani, som er drevet i samarbeid med NELC
og Friends Missionary Prayer Band (FMPB). Menighetsplanterne
som er utdannet her bygger årlig flere menigheter blant santalfolket.

Gjennom arbeidet til Radio
Dumka blir årlig omtrent 150
døpt inn i samarbeidskirken
NELC

Skolearbeid
Nord-Øst India er vårt primære satsingsområde, og det er her vi
finner svært mange undertrykte minoritetsgrupper som for
Normisjon er en prioritert målgruppe. Vi har i flere år gitt stipend til ressurssterke barn fra minoritetsbakgrunn for at de kan
få en god skolegang og bli framtidige ledere i kirken og lokalsamfunnet.
Lederutvikling
I Normisjon har lederutvikling topp prioritet, også i India gjennom kortere kurs og seminarer, men også gjennom å gi stipend
til høyere utdanning av ulikt slag. En ser at skal en bygge ledere
fra minoritetsbakgrunn, er det nødvendig med økonomisk støtte
hele utdanningsløpet. Vi har gjort ledertrening på menighetsnivå
til en hovedsatsing i perioden. Redskapet er Purpose Driven
Church (Målrettet menighet) modellen. Arbeidet begynte i
NELC, men har i perioden spredd seg til alle (11) de lutherske
kirkene i India som er medlem av sammenslutningen United
Evangelical Lutheran Churches. Normisjon støtter i perioden et
treårsprogram som trener 72 pastorer i denne modellen.
Fornyelse og utrustning
De tradisjonelle lutherske kirkene som NELC, vokser, men lekker
også til mer pinsekarismatiske menigheter. Dette har gjort at
NELC ser behovet for åndelig fornyelse i sine menigheter, og har
derfor i de seinere årene hatt tett samarbeid med OASE i Norge.
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Særlig har OASE bidratt med økt kompetanse på sjelesorg og
nådegaveutrustning. I 2010 arrangerte NELC et «Oase» stevene i
Assam der det var opp til 6000 mennesker på møtene.
Sosiale prosjekter og menneskerettigheter
I perioden har Normisjon hatt støtte fra Norad til tre prosjekter;
• Primærhelse ved Mohulpahari sykehus, • Rehabilitering av flyktninger i Assam og • prosjekt for steinarbeidere sør øst for
Dumka. For de to siste er LWS hovedpartner. Gjennom disse
prosjektene får hundrevis av mennesker et bedre liv. I de seinere
årene er det blitt klart at et verdig liv forutsetter at grunnleggende menneskerettigheter blir overholdt. Ikke minst i prosjektet for
steinarbeidere arbeider vi for at målgruppen skal få sin rett til
eiendom, helse og arbeid. Dette kan utfordre den politiske og
økonomiske makteliten i område, men vi har dyktige partnere
som vet å gå fram med visdom i dette arbeidet.
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Kambodsja
Kambodsja er en nasjon med stolte aner langt tilbake i historien,
i sin tid en mektig nasjon. Men den nyere historien med kriger
og undertrykkelse har vært ødeleggende for landet, slik at det i
praksis framstår som en ung nasjon og det er også et ungt misjonsland for Normisjon. Buddhisme er hovedreligionen i landet
med 15 millioner innbyggere. Det er 4% kristne.
Normisjon startet arbeidet i Kambodsja i 2006. Dette var det
første nye misjonslandet etter at Santalmisjonen og
Indremisjonsselskapet ble slått sammen til Normisjon i 2001.
Arbeidet består av kirkevekst/evangelisering og humanitært
arbeid. Driftsansvaret for arbeidet i Kambodsja administreres av
et styre i Rogaland med representanter fra IMI Kirken,
Norkirken Sandnes og Region Rogaland. Arbeidet retter seg mot
de aller fattigste og marginaliserte, i hovedsak folk på landsbygda
og i landsbyene.
Bistand og diakoni
Normisjon er en av samarbeidspartnerne i den kristne humanitære organisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC).
Denne organisasjonen har 120 ansatte og driver 10 prosjekter
innen helse, skole, landbruk og familie. Familien Köker har vært
Normisjons utsendinger knyttet til ICC. Gjennom treårsperioden
har Normisjon sammen med Danmission støttet pilotprosjektet
PARCE. Prosjektet har hjulpet fire landsbyer i Prey Veng provinsen med fattigdomsreduksjon ved opplæring av landsbybefolkningen til å identifisere sine behov i forhold til jordbruk, helse og
landsbyutvikling. Normisjon støtter også det nystartede landsbyutviklingsprosjektet VIDP der menighetene spiller en aktiv rolle.
Fra 2012 støtter vi også FAST-prosjektet for familier og ungdom.
Hjelp til selvhjelp er overordnet i alt arbeidet. Gjennom vårt
arbeid bygges mennesker opp til å være positive bidragsytere i
samfunnet.
Kirkevekst og evangelisering
Innen kirkevekst og evangelisering har IMI Kirken sendt team
fra Norge som driver opplæring og støtter pastorene i deres
arbeid for å nå ut med evangeliet. Utgangspunktet var et nært
samarbeid med menighetsnettverket i Chhuk. Både i 2011 og i
2012 ble det arrangert godhets- og evangeliserings-aksjoner i
nært samarbeid med de lokale menighetene. Det var oppmuntrende å oppleve alle som fikk hjelp gjennom forbønn for
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syke og høre alle vitnesbyrdene om helbredelse. Etter aksjonen i
2011 der 530 ble registrert som nyfrelste økte deltakelsen i
menighetene med 800. Under aksjonen i 2012 ble det registrert
462 nyfrelste.

Pilotprosjektet PARCE har
hjulpet fire landsbyer i Prey
Veng provinsen med
fattigdomsreduksjon ved
opplæring av landsbybefolkningen til å identifisere sine
behov i forhold til jordbruk,
helse og landsbyutvikling.
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Bibelskoler og ledertrening
I hele perioden er det gitt stipend til studenter ved Phnom Penh
Bible School. Det ble også gitt støtte til en lokal deltidsbibelskole
i Chhuk og planen er å etablere slike bibelskoler i flere provinser.
Parallelt med dette ble det startet systematisk ledertrening.
Lederne samles 2-3 ganger i året. Her får de praktisk undervisning om hvordan de kan nå ut med evangeliet om Jesus. Så reiser
de hjem og underviser menigheten sin om det samme og begynner å leve det ut. Hver samling begynner med deling av vitnesbyrd om hva Gud har gjort siden sist. Det ble begynt med ledertrening i en provins i 2010 og utvidet til tre provinser i 2011. I
2012 vil det bli etablert i enda flere provinser.
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Mali
Mission Protestante Norvegienne (MPN, Normisjon i Mali) ble
etablert i Mali i 1981. Vi opplever oss velkomne i dette muslimske landet, og arbeider særlig blant tre unådde folkeslag; khassonkéer, malinkéer og fulanere. I tillegg har vi storbyarbeid i
Bamako, primært blant bambaratalende. I 1992 ble vår samarbeidskirke, EELM (Den evangelisk lutherske kirke i Mali), etablert. Den har i denne perioden organisert seg i de samme fire
distriktene som MPN, og har vedtatt en ny konstitusjon. Vi har
også arbeidet en del med opplæring og ansvarliggjøring av kirka
med hensyn til økonomistyring.
I april 2012 ble det gjennomført statskupp i Mali. Normisjon
har trekt ut alle utsendingene i landet på ubestemt tid på grunn
av hensynet til sikkerhet.
Folkeslagene for Jesus
EELM har lenge vært en kirke i vekst i den forstand at det stadig
døpes nye mennesker. De siste årene har veksten vært størst blant
malinkéene, men flere er døpt også blant de andre folkeslagene.
Og mange steder opplever vi stor åpenhet for evangeliet.
Samtidig sliter de kristne og menighetene også i Mali med å bli
utadrettede. Etter at NT nå foreligger på khassonké, ble det i
2010 lest inn og dramatisert. Det gir gode muligheter til spredning av Guds Ord blant et folk der de fleste ikke kan lese og skrive. Nå er vi også i gang med oversettelse av GT til khassonké og
NT til malinké. Ikke minst blant fulanerne er radioarbeid og litteraturarbeid viktige redskaper for å nå ut med evangeliet.
Disippel- og lederbygging
Hovedmålet for oss er ifølge MPNs strategi «Selvstendige kirker
som selv bringer videre evangeliet om Jesus Kristus i ord og
handling til egne og andre folkeslag.» Vi ønsker at ressursene
våre i hovedsak må rettes inn mot det som hjelper kirken til å
vokse i dybde og bredde. Vi vil særlig bygge disipler og ledere
som tjener Gud og mennesker med de gaver Gud har gitt og vil
gi. Forholdet mellom hode (kunnskap), hånd (kompetanse) og
hjerte (disippelskap og integritet) har vært mye fokusert i lederutviklingen. Vi ønsker å styrke hjerteforholdet, blant annet gjennom mentorgrupper som er etablert i denne perioden.
Bibelskolen i Bafoulabé er under utvikling for bedre å møte
behovene for opplæring inn mot nøkkelfunksjoner i kirka.
Treårsmelding – Rapporter fra samarbeidsland

59

Mangelen på pastorer og andre ledere er den største utfordringen
for kirkene i Mali.

Helsehageprosjektet i
Oussoubidiagna gir
grunnleggende hjelp
innenfor blant annet
alfabetisering, brønnboring, hagedrift, helsearbeid
og vei-/brobygging.
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Diakoni og bistand
Så lenge vi er i et av verdens fattigste land, vil ulike former for
diakoni og bistand være en sentral del av vår virksomhet. Vi vil
fremfor alt hjelpe menighetene til å bli tjenende fellesskap som
lever ut Jesu hjertelag i hverdagen. Og gjennom de Noradstøttede bistandsprosjektene våre vil vi hjelpe folk til å hjelpe seg
selv. Helsehageprosjektet i Oussoubidiagna gir grunnleggende
hjelp innenfor blant annet alfabetisering, brønnboring, hagedrift,
helsearbeid og vei-/brobygging. Kvinneprosjektet i Bamako hjelper kvinner til å ta ansvar for seg og sine familier gjennom ulike
former for opplæring. I 2010 ble PSAT avsluttet som planlagt.
Det var et stort prosjekt, med mange innsatsområder som har
forandret hverdagen til mange malinkéer i mer enn 30 landsbyer
i Tambaga-området.
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Nepal
Normisjons engasjement i Nepal har økt fra år til år.
Hovedinnsatsen har som tidligere vært knyttet til helsearbeidet i
Okhaldhunga. Samarbeidspartnere er United Mission to Nepal
og Human Development Community Services.
Det siste året har norsk bemanning i Okhaldhunga økt fra to
til seks voksne personer. Det har delvis sammenheng med utbyggingsprosjektet ved sykehuset som kom i gang like før utgangen
av 2011. Mesteparten av tiden har vi også hatt en utsending ved
dagsenteret for psykisk utviklingshemmede i Kathmandu
(HDCS).
På landsbygda
I Okhaldhunga har sykehusledelsen forberedt og planlagt et
omfattende byggeprosjekt. Etter mange runder ble tomtespørsmålet avklart i 2010 da landkjøp ble klarert. I desember 2011 ble
første spadestikk tatt, og våren 2012 er byggeaktivitetene i full
gang.
Vårt diakonale engasjement på sykehus og i distrikt har et
helhetlig sikte. Den åndelige og psykososiale dimensjonen er
nært knyttet til den legemlige omsorgen. Mange pasienter har
fått hjelp for sine liv og noen er blitt kjent med Jesus og er inkludert i menigheter. Våre utsendinger har deltatt aktivt i menighetslivet på stedet og vært engasjert i å støtte og utruste nasjonale
kristne.
I Okhaldhunga har vi hatt fokus på følgende områder:
• Barnehelse og ernæring med tiltak for underernærte barn
og gravide mødre
• Sosialhjelp og sjelesorg, inkludert pasientstøttefond som 		
sørger for at de aller fattigste får medisiner og behandling
• Samfunnshelseprogram i 15 av distriktets kommuner (med
støtte fra Norad)
• Utvikling av sykehuset med økt kvalitet og kompetanse, 		
samt oppgradering av bygninger og utstyr og nødvendig
utvidelse med nye bygg.
Arbeid i Kathmandu
Støtte til daghjemmene for psykisk utviklingshemmede barn har
i treårsperioden vært en viktig del av Normisjons innsats i Nepal.
Vi har bidratt med personell og med økonomisk støtte.
Fra sommeren 2010 kom bibeloversettelsen til sherpa-språket i gang igjen etter noen års stillstand. Vi støtter dette arbeidet
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Bygging av nytt sykehus i
Okhaldhunga er i full gang!
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med lønn til to oversettere. Bidrag fra Normisjon gjorde det også
mulig for sherpamenigheten i Kathmandu å holde en inspirasjonskonferanse høsten 2011 som fikk god oppslutning av
sherpaer fra mange steder i landet.
Viators samarbeid med Folk Nepal har fortsatt også i denne
perioden. Tekstil- og håndverksprodusenter i Kathmandu og flere
distrikter har fått verdifull hjelp til å selge sine produkter.
Overskuddet på virksomheten brukes til sosiale tiltak i distriktene.
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Uganda
Uganda har vært kontaktland helt siden Normisjon ble opprettet,
og foreningen Forum Uganda ivaretar organisasjonens oppgaver
i landet. Samarbeidspartneren i Uganda er den anglikanske kirken, Church of Uganda, Soroti bispedømme, som ligger nordøst
i landet.
Soroti bispedømme feiret høsten 2011 sitt 50 års jubileum.
I løpet av treårs-perioden har bispedømmet fått ny biskop og
ledes nå av biskop George Erwau. En av sønnene til den forrige
biskopen er utsending for Normisjon i Mali.
Bispedømmet Soroti ligger i en del av landet preget av stor
fattigdom, som et resultat av undertrykkelse, vold fra gerilja,
flom og annet. Nå er det rolige forhold og det er trygt å ferdes
i området.
Volontører fra Norge
Samarbeidet med Church of Uganda omfatter ulike tiltak. Foreningen har i samarbeid med seniorkonsulenten i Normisjon
sendt team til området. Voksne nordmenn har bodd og arbeidet
som frivillige medarbeidere i tre team. De har bidratt over perioder på inntil tre måneder og deltatt i aktiviteter som byggeprosjekter, evangelisering, kvinnegrupper, fengselsbesøk,
foredragsvirksomhet, helsearbeid og rådgivning. I forrige
treårsperiode ble det åpnet et internat for vanskeligstilte jenter i
Amuria prosti med plass til 100 personer. Denne perioden er det
bygget et tilsvarende internat i naboprostiet Katakwi. Mye av
foreningens aktiviteter har vært knyttet opp mot disse
internatene og driften av dem.
Forum Uganda har også arbeidet sammen med Soroti DTC,
der kirken utdanner sine menighetsforvaltere til alle fem
prostiene. Det er også formidlet kontakt og utveksling mellom
søndagsskoler og menigheter i de to landene.
Leder for foreningen Forum Uganda er Ingeborg Sæbøe
Oluka. Rune Gustavsen utfører de daglige gjøremål. Foreningen
har ingen ansatte, verken i Norge eller Uganda.
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Rapport fra regionene
Agder
Vi er representert i nesten hver en bygd og by og få foreninger er lagt
ned i perioden. Flere foreninger er likevel små og uten rekruttering.
Sannsynligvis vil antall foreninger framover gå ned, men antall forsamlinger gå opp. Skal det etableres helt nye fellesskap må det gjøres
et ganske grunnleggende arbeid, der stikkordet er «disippelskap».

Regionledere i Agder:
Gunnar Urstad, Ingebjørg
Berstad Torp og Arne Inge
Vålandsmyr.

Fellesskap og evangelisering
Vi har nå høstet en del erfaring med områdestrukturen. I en eller
annen form vil den fortsette. Den ivaretar en form for desentralisert
makt, mer lokalt ansvar som vi opplever positivt, og også større nærhet mellom ansatte og lokalarbeidet. For den enkelte ansatte har den
neppe ført til store endringer av selve arbeidet, bortsett fra at reiseavstandene generelt har blitt kortere. Det som imidlertid viser seg er at
den tradisjonelle reiserutekulturen har overstyrt tankene om felles
satsing innen området.
Det synes som at Alpha er i ferd med å bli et nyttig redskap igjen
og noen foreninger er i ferd med å få en mer kreativ og offensiv holdning for å komme i kontakt med nye mennesker.
To, tre av forsamlingene våre er til særlig stor oppmuntring og
har et rikt arbeid også knyttet til ungdom og unge familier. Acta har
fortsatt mange lokallag, men leirarbeidet har kjempet i motvind de
senere årene. Vi tror imidlertid at dette er i ferd med å snu.
Økonomi og bemanning
Vi driver uten store underskudd til tross for at vi har en stor stab. Vi
har også ansatt ny Acta-leder og ny forsamlingsleder i Grimstad.
Mange ansatte har et lokalt engasjement som gjør dem lettere å finansiere. Mye tyder på at enda mer av arbeidet må styres i den retning.
Det har også vært en takknemlig oppgave å utfordre til givertjeneste
mot våre ytremisjonsprosjekter. Likevel er det testamentariske gaver
som har reddet oss, for den generelle pengestrømmen til regionens
tradisjonelle arbeid er synkende. Konsekvensen av dette er at fordelingen av gavene er blitt betydelig endret. Prosentvis går nå mer til
sentralleddet og desto mindre til regionen. Dette er en stor utfordring
særlig med tanke på nyplanting.
Utfordringer
Arbeidet svekkes i deler av regionen ved at det er liten eller ingen
nyrekruttering. Ny vekst i disse områdene krever planting av nye fellesskap. Arbeidet ut fra Den norske kirke eller andre frimenigheter
står heller ikke nevneverdig sterkt her, så behovet er påtagelig.
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Hordaland
Vi er en region med stort fokus på ytremisjon. Det har kjennetegnet
regionen siden starten av, og en stor del av våre givere har fremdeles
sterkt engasjement til internasjonalt arbeid. Foreningsaktiviteten er
ennå ganske stabil. Vi har hatt en nedgang på tre lag i perioden.
Vi har i perioden hatt familien Elisabeth og Jan Sanden med
barna stasjonert i Oussoubidiania i Mali frem til utgangen av 2011.
Det har vært en positiv faktor for misjonsfokuset.
Fellesskap og evangelisering
Regionen har styrket samarbeidet med Norkirken Bergen med kontorfellesskap og kjøp av personaltjenester siden 2011. Vi har også
kontakt med Norkirken Frekhaug. Sammen arrangeres hvert år et
fellesarrangement. I tillegg har regionen økt samarbeidet mellom
Acta og Norkirken Frekhaug.
Regionen har startet gjenbruksbutikken «Galleri Bergen».
Regionen er også engasjert i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA),
Bjørgvin, hvor Normisjons representant er regionrådsleder. Fra
2011 begynte vi med Regionavisen sammen med region Sogn og
Fjordane. Samarbeidet har fungert bra og vi bytter på hovedoppslaget. Det er også nær kontakt og god assistanse fra medieavdelingen
på Hovedkontoret.
Vi samarbeidet med Region Sogn og Fjordane om en felles
Acta-leder høsten 2010/juli 2011.Våre to regioner har årlige fellesmøter hvor vi samtaler om arbeidet og deler erfaringer med hverandre.

Regionleder
Bjørn Malvin Hisdal

Økonomi og bemanning
De ordinære inntektene har hatt en stigning på 20% i løpet av de to
siste årene, til totalt 5,2 mill ,hvorav 3,1 mill er HKs andel. Det
skaper store utfordringer for regionen slik at den er avhengig av
bunnfradrag for å kunne drive forsvarlig.
Bemanningen er redusert fra 4,4 årsverk for tre år siden til 3,6
årsverk for 2011 – inkludert kjøpte tjenester. Personalkostnadene
inkludert kjøpte tjenester er på 33 % av de samlede inntekter.
Utfordringer
• Etablere nye fellesskap og interessegrupper - i ulike aldersgrupper
• Arbeide videre med en organisasjonsplan med fokus på vår visjon
og målsetting.
• Være kreativ med hensyn til å finne nye inntektskilder – Galleri
Bergen, skape gode sponsorprosjekter, støttespillere mv.
Treårsmelding – Rapport fra regionene
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Møre
Vi gleder oss over vekst i barnearbeidet, spesielt med flere nye
Soul Children-kor. Vi gleder oss over at det diakonale arbeidet
har fått mer fokus og plass og at vi har fått et Fermate-senter i
perioden. Vi ser også at å plante idéen om å utruste ledere, være
medvandrer og oppfølging kan ta tid, men at vi er på vei også
med det.

Regionleder
Synnøve Risan

Fellesskap og evangelisering
Vi ser at Soul Children har potensial flere steder. Vi gleder oss
over nye kor og gode og engasjerte ledere som modeller for
lederskap i dette arbeidet. Det er få tilvekster i foreningsarbeidet.
Vi har satset på Vekstnettverket, men det er kun en forening som
er medlem der. Vårt fokus i foreningsarbeidet er ledere, oppmuntring til å ta i bruk nådegaver og å skape frimodighet til å gå
ut. Vi har drøftet samarbeidsmuligheter med Molde-felleskapet
både når det gjelder ansettelser og å bruke erfaringer og kompetanse i regionens arbeid.
Økonomi og bemanning
Fordelingsmodellen ble en utfordring for regionen. Mange av
foreningene og giverne er knyttet til det internasjonale arbeidet,
og det gir seg utslag på regionens økonomi. For å opprettholde
et visst bemanningsvolum har regionen måtte bruke av oppsparte midler, og regionen har utvist forsiktighet med å tilsette nye
inn i vakante stillinger. Regionen har vært aktiv for å se på andre
organisasjonsmodeller for å møte disse utfordringene. Vårt eneste leirsted, Vassbotten, er lagt ut for salg.
Utfordringer
Med lav bemanning blir prioriteringene viktige. De ansatte kjenner på forventningene fra det etablerte arbeidet og vil gjerne
møte disse, samtidig som det er tid for å bygge opp noe nytt. Vi
ønsker også å satse på å finne, utruste og støtte ledere og lederskap. Med få ansatte er det desto viktigere å satse på frivillighet.
Det har vi ikke i stor nok grad lyktes med, og dette må bli en av
hovedsatsningene i tiden framover. Vi er motivert av Joh. 15: 2:
«Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver
gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer».
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Nord
To av de tre største fellesskapene i regionen er i vekst, Harstad og
Tromsø, mens andre mindre fellesskap går inn. Det er økt samarbeid med region Nordland, samarbeids-områdene er familiestevnet
Sommer i Nord, regionavisen og noe innenfor Acta.
Fellesskap og evangelisering
Utrusting av lokalt lederskap er det viktigste vi kan gjøre. Det ble
forsøkt å få i gang et Vekstnettverk i Nord-Norge i 2009, men
avstandene ble en for stor utfordring.
Den største veksten i region Nord har vært i Norkirken
Tromsø. Her kommer både unge voksne og eldre. Veksten tilskrives
deltagelse i Agenda 1-nettverket i IMI-kirken Stavanger. Nå prøver
de å utfordre fellesskap i Nord på samme måte og tar initiativ til å
starte nettverket Agenda 1 Nord, og både Normisjon og Acta på
regionplan er med i dette.
I Acta har det vært en målrettet jobbing med forkynnelse, leir
og lederutvikling. Dette har gitt en gledelig framgang i arbeidet
rundt Holmen leirsted i Troms.

Regionleder
Odd-Arne Sørensen

Økonomi og bemanning
Regionen har drevet med underskudd de tre siste årene og tærer på
midler fra tidligere eiendomssalg. Tross utviklingen har regionen
nesten doblet sine overføringer til HK. Det er i perioden solgt to
bedehus.
Teknologien i dag gjør at regionen er mye mer mobil.
Regionskontoret har flyttet sin adresse til Alta, men har kontor også
i Tromsø. Acta har sitt regionkontor i Tromsø. Bemanningen er
fortsatt på tre fast ansatte, men i kortere perioder har det vært flere
ansatte. Med mange gode frivillige medarbeidere som gjør en formidabel innsats klarer en å drifte regionen og to leirsteder.
Utfordringer
Vi prøver å finne en arbeidsmåte som tar hensyn til både ressurser
og geografiske avstander.
Arbeidet i Finnmark har gradvis gått tilbake, og dagens aktivitet er stort sett konsentrert rundt Alta. Det vurderes stillingssamarbeid i Finnmark mellom Acta og Alta Normisjon.
Vi ser muligheter for ytterligere vekst i Harstad-området, da
dette er et av de tettest befolkede områdene i Nord-Norge. Per dags
dato har region Nord ikke ressurser til å kunne ansette noen her.
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Nordland
Fordi region Nordland utgjør et stort og langstrakt område geografisk, er det ikke lett å betjene. Og på grunn av lange reiseavstander er det vanskelig å skape fellessamlinger som er aktuelle for
alle i regionen. Regionens eneste leirsted, Karihaug, er i praksis lite
tilgjengelig for alle.

Regionleder Magnar Zahl

Fellesskap og evangelisering
Foreningstallet i Nordland er synkende. Vi makter ikke å rekruttere i samme takt som bortfallet av medlemmer og foreninger skjer.
Når høy alder, sykdom og død kommer og kombineres med liten
rekruttering går det fort nedover. Mange små steder i regionen er
også preget av fraflytting og det er dermed lite å rekruttere fra.
Vi merker også en økende tendens til ikke å få komme til med
virksomhet. Lokale kontakter vegrer seg for å ta imot forkynnere
fordi de vet at oppslutningen er så liten. Møtevirksomhet som
strekker seg over flere dager er det vanskelig å få til. 			
Hovedsatsingen hos oss er Acta-arbeidet, og da med særlig
vekt på leirarbeid. For tiden har vi derfor maksimal bemanning i
Acta. Her har vi også et godt samarbeid med NMSU.
For tiden har vi ca 30 foreninger i voksenarbeidet, og samme
antall steder med kontaktperson. Ingen foreninger er med i
Vekstnettverket nå og ingen i forsamlingsnettverket.
Økonomi og bemanning
Regnskap for siste år viser at vi har maktet å redusere underskuddet til et akseptabelt nivå. Det til tross for full bemanning i Acta dvs tre ansatte. Gaveinntektene holder likevel ikke tritt med lønnsog prisutviklingen. Vi er derfor nødt til å tære på en del oppspart
kapital.
Regionen nyter godt av frivillig innsats fra noen personer. De
betyr mye både i innsamlingsarbeidet og forkynnerarbeidet.
Utfordringer
En av de store utfordringer er Bodø-området. Bodø er en studentby - det gir muligheter. Her ønsker vi å satse sammen med lokalforeningen. Acta har allerede noe fokus på arbeidet i byen, men vi
ser absolutt muligheter dersom vi kan få en ansatt som kan ha
Nordlands største by som hovedsatsning.
Generelt er det også behov for en forkynner på regionplan
siden vårt mål er å nå ut med evangelieforkynnelse.
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Oppland
Her på det indre austlandet har me ikkje dei store forsamlingane,
men det er dei små gode fellesskapa som ber arbeidet. Det er
mange stader eit godt samarbeid med organisasjonane og Den norske Kyrkje.
Fellesskap og evangelisering
Det har blitt ein trend at fleire foreiningar arrangerer møter saman.
Det gjev styrke å få væra fleire på møta. Samstundes jobbar vi med
å få foreiningar over på offensiven ved å styrke styra ved besøk,
arrangere inspirasjonssamlingar og invitere til vekstkonferansar.
Leirstadane er viktige senter for vekst i regionen men opplever og
utfordringar i å skape mobilisering til gjevarteneste og ulik deltaking.
I det internasjonale arbeidet har Mali eit spesielt fokus og det
same gjeld Aserbajdsjan. Mange foreiningar opplever det berikande
å ha fått misjonsperspektivet tydeleg inn i foreininga.
Acta – barn og unge i Normisjon har vore og vil fortsatt vere
eit hovudsatsingsområde i regionen. Årets suksess var fellesreise og
Opplandscamp på Skjærgårds der 78 deltok. Actaårsmøtet hadde
meir enn dobbelt antall frammøtte i forhold til året før, og engasjementet var stort.

Regionleder Arne Bø

Økonomi og bemanning
Alle stillingar er besett og bemanninga er god. På inntektssida har
vi ein nedgang i kollekter og fast givarteneste. Det som bergar økonomien er store enkeltgåver og testamentariske gåver. Utfordringa
er å få gjort desse gåvene om til vekstkraftig misjon i regionen og i
samarbeidslanda.
Utfordringar
Vi ynskjer å etablere lokallag for Acta i dei delane av regionen der
Acta ikkje er etablert. I tillegg er leirarbeidet, spesielt i
Gudbrandsdalen, utfordrande med tanke på rekruttering av nye
deltakarar.
Saman må me byggje fellesskap som møter det aukande behovet for trygge rammer og å verte rekna med. Vår region er stor så vi
er avhengige fritidspredikantar og andre frivillige for å byggje fellesskap for framtida, der menneske får vekse som kristne og vere
med å vinne nye for Jesus.
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Rogaland
I Rogaland har vi etter mange år et stort og variert arbeid.
Mennesker i alle aldre og i mange ulike sammenhenger er med
på å fylle bevegelsen i Rogaland. Vi ser at vi kan bli enda stoltere
av vårt arbeid. Vi er tross alt med på det viktigste av det viktige!
Derfor er det viktig at vi oppmuntrer hverandre til å kjenne på
gleden i oppdraget. Og at vi ALLE får en erkjennelse av vår verdi.
Vi prøver å bli flinkere til å gi HONNØR!

Regionleder Erik Rørtveit

Fellesskap og evangelisering
De siste to årene har vi som region tatt et ekstra løft for ytremisjonen gjennom vårt bidrag til Kambodsja og Mali. Det er fantastisk å få høre rapporter fra arbeidet i Kambodsja. Mange er blitt
frelst, og har tatt i mot Jesus Kristus som frelser og herre. Et slikt
valg forandrer den enkelte som tar i mot Jesus, men valget vil
også forandre omgivelsene rundt mennesket som inviterer Jesus
inn i sitt indre. Dette er drømmen vår her i Rogaland, i Norge og
i våre samarbeidsland. Vi vil fortsette med et sterkt engasjement
for misjon.
Vi har utfordringer i vårt eget fylke. Gjennom Vind300(et
bønnenettverk) og weekender der vi inviterer til stillhet med
Jesus, viser det seg at det er vanskelig å få med den enkelte. Dette
er et alvorlig signal, som vi må ta på alvor. Jesus er tydelig på at
det er Han som er det levende vann og livets brød. Vi må hjelpe
hverandre til å sette oss ned ved Jesu føtter. Det er ikke nok å
høre på talere eller sangere – den enkelte av oss må til Mesteren
selv for å få. Her ser vi vår største mulighet ligger for vårt arbeid
fremover. Vinner den enkelte av oss kampen om å være i Jesus –
da vil vi oppleve mye frukt.
Som region vil vi knytte oss sterkere til våre forsamlinger i
området. Forsamlingene sitter på ressurser som vil være svært
viktige for vårt arbeid ellers i regionen. Vi skal gjøre hverandre
gode.
Økonomi og bemanning
I løpet av 2011 fikk vi fullt mannskap i Acta – det har vært fantastisk å oppleve et fullt lag for barne og ungdomsarbeidet i
Rogaland. Det er et arbeid som er svært viktig, og som vi absolutt bør styrke fremover. Regnskapet viser at dette er en utfordring, men det er en utfordring vi vil ta.
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Sogn og Fjordane
Region Sogn og Fjordane er framleis prega av at dei tre kretsane
som vart slått saman var veldig forskjellige. Arbeidet i Sogn vert
bore av misjonsforeiningar som har hovudfokus på arbeidet i
misjonslanda. Sunnfjord var mykje boren av kontaktpersonar sitt
engasjement. Dette engasjementet er ikkje like lett å halde oppe
over år der gjennomsnittsalderen på misjonsvennene går opp.
Nordfjord hadde fleire hovudforeiningar som har synt seg meir
slitesterke for å halde oppe arbeidet lokalt.
Regionen har to folkehøgskular som driv svært bra. Dette er
eit av dei viktigaste arbeidsreiskapane me har for å nå den generasjonen. Acta-arbeidet har vore stabilt med noko auke i talet på lag.

Ansatte i Sogn og Fjordane

Fellesskap og evangelisering
Det har vore satsa på fellesskap gjennom samlingar og
Vekstnettverk. Dette har ikkje hatt den vekst som var vona, delvis
på grunn av at regionane ved sida av oss ikkje har hovudforeiningar og delvis fordi vi ikkje har makta å gje god nok oppfølging.
Siste året var vi invitert til å vere saman med Trøndelag med
kontakt over fylkesgrenser og felles kurs.
Medan Sogn vert følgd opp med tradisjonelle foreiningsbesøk
og møter, har ein tilsett barne- og familiearbeidar i Sunnfjord.
Dette har resultert i meir leirarbeid på Teigen og fleire lag i Acta.
Eigen Sunnfjordkomité har fokus på korleis arbeidet i Sunnfjord
blir vitalisert. Nordfjord har foreiningsstruktur, men slit med
rekruttering. Eit stort unnatak er foreininga i Måløy der ei yngre
foreining gjekk aktivt inn i arbeidet. Her har arbeidet teke seg
stort opp. Samstundes har riving og bygging av tre hytter på leirstaden Fjordly gitt ny glød i arbeidet.
Økonomi og bemanning
Økonomien er ei utfording, men har gjeve overskot. Det har vore
stort engasjement rundt innsamling til nybygginga på Fjordly og
det har gjeve auka gåveinngang også til regionen.
Regionen har hatt stabil arbeidssituasjon i perioden og har
gode medarbeidarar. Men vi skulle gjerne vore fleire for å danne
nye lag og inspirere til vekst i foreiningane.
Utfordringar
Den største utfordinga er å vinne nye. Det er for få som vert frelst!
Den nest største er å få engasjert mellomgenerasjonen i arbeidet.
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Telemark
Vi har hatt et tett samarbeid med region VeBu og har blant annet gitt
40% av regionlederen til VeBu mot å få en halv forkynnerstilling i bytte.
Samarbeidet har også ført til oppmerksomhet om framtidig organisering. Til årsmøtene i 2012 ble det laget en utredning med forslag om en
direktetilknytning mellom regionene og sentralleddet i Normisjon.

Regionleder
Sam Tore Bamle

Fellesskap og evangelisering
Tallet på foreninger i Telemark har gått ned fra 97 til 72. Tallet på
abonnenter på regionens meldingsblad har i samme periode gått ned
med 106. Tallet på direktemedlemmer er redusert til 28. Antall Actalag og abonnenttallet på Agenda 3:16 har holdt seg noenlunde stabilt.
Ca. sju bedehus i Telemark er tatt ut av bruk de siste tre årene.
Aldersgjennomsnittet i foreningene er høyt. Vi har i liten grad klart
å fornye møteformene våre slik at virksomheten ikke blir ansett for å
være relevant for mennesker som ikke har vokst opp på bedehusene.
Selv om mange gir trofast til regionens virksomhet, er vi bekymret
over at eierskapsfølelsen til regionen og til Normisjon er svak hos
mange av våre medlemmer. Normisjon har ikke fått den plassen
«Langesundsfjorden» hadde hos mange, derfor kan vi fremdeles merke
en del skepsis mot «de der inne». Vi opplever også vanskeligheter med
å få til mer samarbeid foreningene i mellom. Dette gjelder særlig i
Skien.
Porsgrunn Normisjon og Bø bedehus er noen av dem som har hatt
en fin utvikling. Gjennom «Norpilot» og «Ta vare på deg selv og andre»
har også andre foreninger fått nye impulser, noe som kan føre til at
man blir mer utadrettet og får med nye folk.
Det gledeligste av alt i Telemark, er at Acta har fått fram en ungdomsgjeng som nå virkelig begynner å ta ansvar.
Økonomi og bemanning
Vi har penger på bok som vi kan bruke til å glatte ut inntektssvingninger. Gaveinntektene alene er ikke nok til å dekke regionens kostnader.
Vi reddes av salg av bedehus og testamentariske gaver.
Utfordringer
Vi forsøker å få foreningene med på nytenkning, men har så langt ikke
fått til kommunikasjonen så godt som vi kunne ønske oss. Håpet er at
en avklaring av regionmodell vil gi oss større fokus på det strategiske
misjonsarbeidet. Det er foreningsarbeidet vi må lykkes med hvis
Normisjonsarbeidet skal ha en fremtid.
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Trøndelag
Foreningene er fremdeles ryggraden i virksomheten til Normisjon
Trøndelag, selv om medlemstallet mange steder er synkende. Noen
få steder ser vi en vekst ved at yngre familier slutter seg til fellesskapet. 16 av foreningene i regionen har meldt seg inn i Vekstnettverket. De ansatte deltar på styremøter i disse foreningene. «Hva
betyr det at vi er et åndelig lederskap?» og «Hva vil Gud med vår
forening?» er to av spørsmålene styrene har fått bryne seg på – i
refleksjon og bønn. Hver høst inviterer vi foreningene i nettverket
til en konferanse med undervisning, bønnegrupper og erfaringsutveksling. Mange reiser hjem fra konferansen med fornyet inspirasjon.
Vi leter etter åpninger for å plante nytt, men i de tre årene som
er gått har vi ikke sett nye fellesskap vokse fram i regionen.

Regionleder
Inger Brit Rødberg

Barn og unge
Soul Children-bølgen har slått inn over Trøndelag med stor kraft.
Ved siste opptelling hadde vi tolv kor. En gang i året samler Acta
korene til et regionalt Soul Party. Impuls-konferansen samler årlig
rundt 500 ungdommer. Vi har sett flere titalls ungdommer ta imot
Jesus under Impuls de siste årene. Acta tilbyr en variert leirmeny
året gjennom. I 65 Acta-lag rundt om i Trøndelag driver lokale ildsjeler et svært viktig arbeid for å gi Jesus til barna. Etter en periode
med lav bemanning, har Acta Trøndelag fra høsten 2011 en slagkraftig stab med fire ansatte i til sammen 3,2 årsverk.
Bemanning og økonomi
De ansatte på voksensektoren har i treårsperioden vist stor vilje og
evne til omstilling. Oppfølgingen av foreningene i Vekstnettverket
har gjort at forkynnerne har måttet rette stillingene sine mer inn
mot oppfølging og mentoring. Per desember 2011 har vi 4,7 årsverk i voksensektoren.
Økonomisk jobber vi for å lande regnskapet i balanse. Dette er
hvert år en krevende sport. Det er gledelig at vi gjennom kampanjen «Lenge leve Acta» over to år har klart å samle inn 1,3 millioner
ekstra til arbeidet blant barn og unge.
Utfordringer
Vår største utfordring er at for få mennesker blir frelst gjennom
vårt arbeid. I Trøndelag er det Acta som lykkes best med å «nå de
unådde.» Vi har likevel tro på at mange fellesskap vil framstå med
en sterkere misjonal gjennomslagskraft i tiden som kommer.
Treårsmelding – Rapport fra regionene

73

Vestfold/Buskerud
Vi har ingen egen administrasjon og ikke noe eget regionkontor,
men låner administrasjonsressurser fra Telemark og har felles regionkontor i Skien. Bakgrunnen er at regionene deler regionleder.
Region VeBu har hatt mye oppmerksomhet på organiseringsspørsmål de siste par årene.

Regionleder
Sam Tore Bamle

Fellesskap og evangelisering
Foreningstallet har gått ned med fire, direktemedlemmer har gått
ned med tre, mens antall Acta-lag har økt fra 42 til 44. Regionavisen
har mistet 106 abonnenter på tre år.
Norkirken Drammen har et allsidig og omfattende arbeid for
alle aldersgrupper. Norkirken Kongsberg har arbeid blant innvandrere som et spesialområde som de har lyktes godt med. Sandefjord
Normisjon er kjent for korene sine og for allsidig tilbud til barn og
unge. I samarbeid med Acta VeBu har de bl.a. utarbeidet sin egen
trosopplæringsplan.
I Hemsedal og i Tønsberg har det lyktes å få med mange barnefamilier i virksomheten. Felles middag er en viktig ingrediens i opplegget, før man har parallelle opplegg tilpasset ulike aldersgrupper.
Økonomi og bemanning
Strand leirsted og gjestegård byr på økonomiske utfordringer for
regionen. Vi har et aktivt styre og ansatte, men får ikke til en drift
som kan forrente gjelden. Dette påvirker hele økonomien i regionen.
VeBu har dårlig likviditet og har opparbeidet en betydelig kassakreditt.
Vi har få ansatte, men et av landets største Acta-arbeid. Dette
skyldes bl.a. Acta-lederen som er kreativ. Sammen med ungdommen
selv utvikles nye leirkonsepter og utradisjonelle møteformer.
Utfordringen for Acta VeBu er å følge opp leirdeltakerne der de bor
og føre de mange aktive ungdommene inn i et Normisjonstilknyttet
voksenarbeid.
VeBu har en kunnskapsrik og inspirerende misjonskonsulent
som er flink til å holde kontakten med samarbeidsmenigheter innen
SMM og med små og store foreninger i regionen. Også i VeBu har
vi holdt Ta vare på deg selv og andre kurs, og besøkt foreninger.
Utfordringer
Også i VeBu er den store utfordringen å få nye folk inn i arbeidet. I
tillegg kommer de økonomiske utfordringene knyttet til virksomheten på Strand.
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Øst
Det som kjennetegner region Øst er stor trofasthet og offervilje i
foreningsapparatet.
Men dessverre har det de siste årene blitt lagt ned mange foreninger. De siste 5 årene er 26 foreninger lagt ned. Disse utgjør 16 %
av totalt antall foreninger. Bedehus er solgt, eller er i ferd med å selges.
Vi forsøker å møte denne utviklingen med bevisst satsing på
lederskapet, spesielt i foreninger tilknyttet Vekstnettverket. Vi ser
også bønnearbeidet i regionen som veldig viktig i denne sammenheng. Flere bønnedager er avholdt på forskjellige bedehus. Det har
vært veldig gode tilbakemeldinger på disse samlingene.
Det som også kjennetegner regionen er satsingen på
Alphaarbeid og sjelesorgsarbeid. Fermatesenteret har vært mye
besøkt og samtalene der har vært til hjelp for mange.

Regionleder
Jan Tore Anthonisen

Fellesskap og evangelisering
De aller fleste foreningene i regionen er små og har oppbyggelse i
fokus. Det er ikke mange foreninger som har kapasitet til over tid å
satse på Alphaarbeid. Men noen er det, og vi ser at der vi står over
tid lykkes vi best. Dette er også vår hovedstrategi; Bygge relasjoner
– Bygge i dybden – Stå over tid.
Noen foreninger er med i Vekstnettverket, og en årlig
konferanse gir inspirasjon til disse foreningene.
Økonomi og bemanning
I de seneste årene har det foregått en kraftig nedbemanning i regionen. Tidligere har vi opprettholdt stillinger ved hjelp av testamentariske gaver og ekstraordinære inntekter. Disse har uteblitt eller
blitt kraftig redusert de seneste årene slik at nedbemanning ikke
har vært til å unngå.
Regionen har fortsatt en brukbar egenkapital, men spriket
mellom driftsinntekter og driftsutgifter må fortsatt reduseres
fremover for å opprettholde nåværende aktivitetsnivå.
Utfordringer
Hovedutfordringene i regionen er: Utrustning av et åndelig lederskap med evangeliserende fokus, nyplanting av fellesskap og en
økonomi i balanse.
For å møte disse utfordringene har vi seks områder i fokus:
Bønn – Lederutvikling/utrustning – Fellesskapsutvikling –
Nyplanting – Innsamling – Internasjonalt arbeid.
Treårsmelding – Rapport fra regionene
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Østfold

Regionleder
Bjørnar Holmedal

Region Østfold arbeider for å nå ut til alle aldersgrupper.
Drivkraften fra svært mange frivillige medarbeidere som gjør en
fantastisk innsats er verdt stor takk og honnør. Midt i hverdagen
og livet investeres det utallige timer inn i det største og viktigste
oppdraget som er gitt; å gi videre livet fra den oppstandne Jesus
Kristus! I særlig grad opplever vi i Østfold at arbeidet med «den
neste voksengenerasjonen» – dagens barn og unge, preges av
levende kristent liv i lag, foreninger og leirliv. Det var over 20 leirer i 2011 i Østfold.
Dette gir håp til morgendagens foreninger og fellesskap –
håp og forventning til at nye generasjoner skal få oppleve arenaer
og rom for en levende tro på en levende Gud.
Foreninger og fellesskap
I voksensektoren er det en svak nedgang i antall foreninger og
lag, totalt sett. Med dagens «kortere avstander» er det også en
naturlig utvikling at noen slår seg sammen.
Vekstnettverket i Normisjon er et viktig arbeid som vi
ønsker å satse mer på i neste periode.
Det er viktig å bygge levedyktige felleskap i nærmiljøene i
bygd og by. Via Alpha-kurs har mennesker i Østfold funnet Jesus
i året som har gått. Vi håper at vi også i neste periode skal få
resurser til å føre dette viktige arbeidet videre.
Økonomi
Økonomien i regionen er totalt sett forholdsvis god. Men vi trenger å bevisstgjøre og bevisstgjøres på viktigheten av delta i og gi
til det kristne arbeidet – det som er misjonsarbeid i Norge og i
våre misjonsland. I et land med svært god økonomi håper vi at
den økonomiske veksten også får gjenspeiles i gavene til arbeidet
i Guds rike for dagens mennesker.
Utfordringer
Vi har mange utfordringer i arbeidet. Som kristne og som en
kristen organisasjon er en av våre største utfordringer ikke bare
kjempe for den rette lære – men å leve den rette lære – i møte
med dagens mennesker. Å gi videre liv til liv!
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Fellesskap i Norge
Forsamlingsnettverket
Normisjons forsamlingsnettverk består av 25 lokale fellesskap.
Noen kaller seg menighet, andre forsamling, og enkelte bruker
andre betegnelser. Seks av dem har «Norkirken» i navnet.
Antallet har vært stabilt siste periode.
De fleste felleskapene i forsamlingsnettverket har en ansatt
daglig leder. Ca halvparten bruker betegnelsen pastor. De største
forsamlingene har en stab av ansatte.
Det som særpreger forsamlingene er at de representerer den
primære åndelige tilhørighet for medlemmene. Slik har de alle
karakter av å være menighet. En har fokus på å bygge fellesskap,
utruste til tjeneste og være evangeliserende i nærmiljøet.
Medlemmene utfordres til ordnet givertjeneste, og så godt som
alle støtter ett av Normisjons misjonsprosjekter.

Forsamlingen Salem i Trondheim

Nattverd, dåp og liturgi
I alle forsamlinger forrettes nattverd. Pastor/daglig leder er
ansvarlig. Andre nattverdforvaltere godkjennes av Normisjon
sentralt. Tolv forsamlinger forretter dåp. Ca 50 personer ble døpt
i 2011.
Høsten 2010 godkjente bispemøtet at barn døpt i «bedehusforsamlinger» føres inn i lokalmenighet i Den norske Kirke når
den døpte skal ha medlemskap der. Bispemøtet anerkjenner
organisasjonenes ansvar for å gi fullmakt til å forrette dåp og føre
tilsyn med dåpspraksis. Avtalen inkluderer NLM, ImF og
Normisjon.
I samarbeid med organisasjonene er det utarbeidet forslag til
liturgier for gudstjenester, sakramentforvaltning og andre handlinger til bruk i forsamlingene. Disse er distribuert til forsamlingene sammen med liturgier som er i bruk i Storsalen og IMIkirken. Også i Den norske Kirkes nye liturgier er det stoff som
kan benyttes i forsamlingene.
Koordinering
Forsamlingsnettverket koordineres fra hovedkontoret ved leder
av Normisjon i Norge. Et rådgivningsorgan med ledere fra de
største forsamlingene møtes to ganger årlig. Nettverket inviterer
til en årlig forsamlingskonferanse, fra 2013 på vårhalvåret. 7-8 av
forsamlingene er knyttet til IMI-kirkens lærenettverk «Agenda
1». Dette nettverket inviterer til konferanse på høsten. Hvert år i
mai innkaller hovedkontoret pastorer og daglig ledere i forsamlingene til dagskonferanse i Oslo for å drøfte aktuelle saker.
Treårsmelding – Fellesskap i misjon
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Vekstnettverket
For to år siden ble Vekstnettverket opprettet som et nettverk for
foreninger som bevisst ønsker å arbeide med sikte på vekst,
modning og en utadrettet profil. En må ha et styre som er villig
til å utøve lederskap og arbeide planmessig. Foreninger i
Vekstnettverket vil tildeles ekstra ressurser fra regionen: en årlig
nettverkskonferanse og styrket oppfølging fra regionens ansatte.
En inviteres til aktuelle kurs/konferanser (f. eks, har noen vært
på Alpha-konferanse i London) og får også tilgang til ressursmateriale på egen nettside.
Åndelig lederskap
Vekstnettverket har lykkes i varierende grad. Region Trøndelag
har klart nådd lengst. Her er 16 foreninger nå med i nettverket.
Regionens ansatte har bevisst prioritert tid til oppfølging av styrer, og gjennom undervisning og veiledning hjulpet foreningsstyrene til å forstå seg selv som et åndelig lederskap. En har fått
et nytt fokus på foreningens utadrettede ansvar i lokalmiljøet.
Endringen i holdning og foreningsprofil er merkbar, og det gode
ryktet når andre foreninger.
Liten vekst i sør og nord
Østlandsregionene (Øst, Østfold, Oppland, Te-Ve-Bu)har samarbeidet om nettverkskonferanser, og 15-20 foreninger har deltatt.
Noen har kommet inn i en vekstprosess, men ikke med samme
oppdrift som i Trøndelag. I Sogn og Fjordane og Møre har noen
foreninger latt seg utfordre, mens konseptet har slitt med å få
oppslutning i Agder og Rogaland. Her er en stor andel av våre
lokale felleskap, men de opplever i mindre grad vekstnettverksmodellen som relevant. Modellen oppleves lite aktuell i de to
nordlige regioner.
Fellesskapsutvikling videre
Ideen bak Vekstnettverket har vist seg å være bærekraftig.
Erfaringene i Trøndelag viser at langsiktig og målbevisst oppfølging av foreningstyrer gir synlige resultater. Dette bekrefter det
fokus på lederutvikling som vi finner i Normisjons handlingsplaner. Vi registrerer at ikke alle modeller gir like gode resultater
over alt, men fastholder at å bygge og styrke lokalt lederskap må
ha fokus og prioritet i vår strategi for fellesskapsutvikling. Vi må
arbeide videre for å finne den beste innfallsvinkel for å fremme
dette anliggendet i ulike regioner og landsdeler.
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Fermate, Ressurssenter for
sjelesorg og veiledning
Fermate Oslo ble startet i september 2008. Fermate er et sted for frihet og forandring.
Organisering
Det er nå fem Fermatesentre i landet. Fermate Sunnmøre, Fermate
Sør, Fermate Nidaros, Fermate Rogaland og Fermate Oslo.
Kontorene har forskjellige eierkonstellasjoner. Felles for dem alle er
at de har kjøpt merkevarenavnet Fermate. Fermate i Oslo ble til som
et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Diakonova og Normisjon.
De har ansvar for at kvalitetssikringen blir ivaretatt, både på brukernivå – ansattes nivå – og systemnivå. Det rapporteres fra de andre
avdelingene til kontoret i Oslo en gang i året. Daglig leder i Oslo har
dette koordinerende ansvaret.
Verdier
Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske
Kirkes bekjennelsesskrifter. Kristen tro og etikk ligger til grunn for
vårt menneskesyn og møte med medmennesker. Vår holdning til
mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det
praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom:
• Nærhet til mennesker – ved å være tilgjengelig, tydelig og
lyttende.
• Nærhet til Gud - ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje
i Guds ord og bønn
• Nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet, ærlighet og
sannhet.
Tilbud
Fermate har fokus på samtaler – kurs og seminarer. I 2011 oppsøkte
353 personer Fermate, fordelt på 1241 samtaler. deltakere på kurs og
seminarer i 2011 viser 386 personer. Selvbilde og relasjoner er tungt
fremme som tema i samtalene.
Økonomi
De forskjellige sentrene har forskjellige muligheter og utfordringer.
Det betales for alle samtaler og kursvirksomhet i regi av Fermate.
Skal det bli en bærekraftig økonomi i Fermate, må det satses mer på
å utløse midler fra offentlige instanser – nye givergrupper og fortsatt
støtte fra eiere.
Treårsmelding – Fellesskap i misjon
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Gjennestad Gartnerskole (drift) og Gjennestad videregående
skole ligger i Stokke kommune sentralt plassert i Vestfold nært
E18, NSB Vestfoldbanen og Torp flyplass. Skolen har 240 elever
med plass i internatene til 130 elever fra hele landet.
Skolen ble grunnlagt i 1946 som en ren hagebruksskole, og
har utviklet seg til å bli en videregående skole med stor bredde.
Skolen driver utstrakt utleievirksomhet, også om sommeren.
Organisering
Skolen eies av Normisjon, og består av to foreninger med egne
organisasjonsnumre, en for drift og en for skole. Disse enhetene
har en leder hver som samarbeider tett med hverandre, styrets
leder og styret. Det er Geir Fosnes som er leder for Gjennestad
gartnerskole og Stein Abusdal som er rektor for Gjennestad
videregående skole. Foreningenes medlemmer består av
Normisjons landsstyre.
Bygninger
Bygningsmassen er betydelig, med ca 50 bygg på et område på
ca 100 mål. I tillegg til å huse skoledelen, leies det ut kontorer til
Norsk Landbruksrådgiving, Bondelaget, Søndagsskolen i
Vestfold, NMS ungdom, Normisjon, Kirkens SOS, Midtvestfold
regnskap og Viken skog.
Undervisning
Skolen har følgende utdanningsprogram:
• Bygg- og anleggsteknikk vg1 og vg2.
• Design og håndverk vg1 og Blomsterdekoratør vg2.
• Helse- og sosialfag vg1 og vg2 og barne- og ungdomsarbeiderfaget vg2.
• Naturbruk vg1, Anleggsgartner vg2 og Gartner vg2,
gartner vg3 og Naturbruk (påbygg) vg3.
• Service og samferdsel vg1 og vg2.
• Påbygging til generell studiekompetanse vg3.
Økonomi
Økonomien er for tiden god, men er meget sårbar ved endringer
i tilskudd og elevtall. De praktiske avdelingene bidrar sterkt til
den totale drift. Det er stort fokus på drift, vedlikehold og energiøkonomisering.
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Tomb
Tomb videregående skole og landbruksstudier ligger i Råde kommune og har 234 godkjente elevplasser. Skolen med navnet Tomb
Jordbruksskole ble grunnlagt i 1939 av daværende Indremisjonsselskapet. Fortsatt er Tomb et stort, moderne gårdsbruk.
Nærmere 135 elever bor i internatet, mens om lag 100 bor
utenfor skolen.I tillegg til videregående skole, har Tomb også en
fagskole.

Tomb videregående skole

Organisering
Tomb er delt i to juridiske enheter; Tomb videregående skole og
landbruksstudier og Tomb Kompetansesenter som driver Tomb
Fagskole og diverse kursvirksomhet. Begge enhetene eies av
Normisjon. Landsstyret i Normisjon er begge enheters generalforsamling og velger styrene for skolen og kompetansesenteret.
Bygninger
Skolen har 35 bygninger. Den eldste er et gammelt kornmagasin
fra 1840-tallet med kunstgalleri sommerstid som driftes av Råde
Kunstforening, mens den nyeste bygningen fra 2010 er sauefjøs
for 70 vinterfôra søyer. Skolen har biogassanlegg som ble innviet i
2011. Byggingen er støttet av Innovasjon Norge.
Undervisning
Studietilbudene i videregående skole er:
• Naturbruk (Landbruk og gartnernæring el Heste- og hovslagerfag i Vg2 og Landbruk uten studiekomp. el Naturbruk med
studiekomp. I Vg3) • Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk i
Vg2) • Teknikk og industriell produksjon (Lette kjøretøy i Vg2)
• Påbygging til generell studiekompetanse. Tomb Fagskole tilbyr
ettårig fagskolekurs i Storfehold og driftsledelse.
På Tomb ønsker vi å fremme personlig og kristen utvikling og
forståelse for utfordringer mennesker i verden lever under. Skolen
har mange utferder og studieturer som dekker faglige kompetansemål, men hvor også skolens overordnede visjon står sentralt. Vi
har også fokus på noen av Normisjons samarbeidsland.
Økonomi
Skolens økonomi har vært krevende. Mye har sammenheng med
tilskudd som ikke har fulgt med på lønnsutviklingen generelt.
Skolen har kontroll med økonomien, og i 2011 ble det et
overskudd.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Øya videregående skole

Øya videregående skole
Øya videregående skole ligger på Kvål i Melhus kommune, rett
sør for Trondheim. Skolen har 150 godkjente elevplasser, og har
de siste årene hatt 120 til 130 elever. Skolen ble opprettet i 1979,
den gang som en avdeling under Tomb jordbruksskole. Siden
1986 har skolen vært en selvstendig enhet. Skolen har en god og
stabil medarbeiderstab. Elevrekrutteringen er god, men vi arbeider for at den skal bli enda bedre.
Organisering
Skolen er organisert som en forening tilsluttet Normisjon.
Årsmøtet utgjøres av medlemmene i Normisjons landsstyre.
Skoleanlegg
Ved slutten av denne perioden ble det satt i gang bygging av nytt
kjøkken som et tilbygg til velferdsbygget. Det gamle kjøkkenet
skal omgjøres til utvidet matsal. Investeringen er kalkulert til 5,5
mill kr. Ellers har uteanlegget fått vesentlige løft etter at vi startet
med anleggsgartnerlinje. Framover har vi flere utfordringer bygningsmessig. Den første investeringen vil sannsynligvis være
ridehall. Skolens internat har plass til bare 50 elever og skulle
gjerne vært utvidet.
Undervisning
Skolen har utdanningstilbud innen naturbruk, med programområder innen landbruk, anleggsgartnerfag og hestefag. I tillegg gir
undervisningen studiekompetanse og har fordypninger innen
smådyr og villmark. Vg3 smådyrfag er avsluttet grunnet endringer i privatskoleloven. I stedet har vi innført smådyr som en fagprofil innen vg3 landbruk, og utdanner dermed «smådyragronomer» i tillegg til agronomene. Skolen arbeider med planer for
utvidelse av undervisningstilbudet.
Økonomi
Skolen innledet denne treårsperioden med svært vanskelig
driftsøkonomi og nedjusterte tilskudd. Etter kraftige kostnadskutt, og etter hvert ny oppgang i tilskuddssatsene, har vi nå
kontroll på økonomien. Regnskapene de to siste årene har vist
overskudd på over 1 mill kr. Dette har gitt oss muligheten til å
følge bedre opp utstyrs- og vedlikeholdsbehov.
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Acta bibelskole IMI Kirken Stavanger
Acta Bibelskole er nå i sitt 20. år. Vi har vært godkjent for 40
studenter, men i desember 2011 fikk vi en utvidet godkjenning på
70 førsteårsstudenter og 30 andreårsstudenter.
Fagplanen for det nye andreårsstudiet ligger våren 2012 til
behandling i direktoratet.
Organisering
Acta Bibelskole eies og drives av IMI Kirken. Acta er en menighetsbibelskole, og lever tett på det livet som leves i menigheten for øvrig.
Det betyr at studentene våre ikke bare får et skoleår, men et år i en
levende menighet.

IMI Kirken Stavanger

Bygninger
Klasserom og kontorer er i IMI Kirkens lokaler på Tjensvoll. Skolen
disponerer også hybelhus, slik at de studentene som ønsker det har
mulighet til å leie bolig gjennom IMI Kirkens eiendomsselskap.
Undervisning
Det meste av undervisningen skjer i samlet klasserom. Trening og
refleksjon skjer i mindre grupper. Skolen har fire ulike fordypningsfag:
• Menighet og ledelse • Lovsang og Musikk • Impuls • Barn og
Ungdom
Ut fra disse fordypningene velger også studentene en tjeneste slik at
de får praksis innenfor sitt interessefelt og utrustning. En del av
undervisningen er også å delta på menighetens gudstjenester, konferanser, kurs og temakvelder. Studentene er en måned på team i Asia
og det er en viktig del av skoleåret. I tillegg har vi også noe reisevirksomhet til skoler og menigheter i Norge.
Økonomi
Skolens økonomi var i første del av perioden ganske presset. Dette
skyltes to skoleår med sterk nedgang i studenttallet. Denne utviklingen har snudd, og vi ser hvert år en økning i antall søkere. Dette er
svært gledelig, og gjør økonomien på skolen mer stabil.
Enda mer gledelig er det at vi får lov å ta imot stadig flere
studenter som brenner for at mennesker rundt dem skal få erfare
Guds godhet. Året på Acta gir en erfaring hvordan et misjonalt liv
kan se ut i hverdagen, og dette livet er ikke noe de avslutter når
bibelskoleåret er slutt, men ønsker å leve videre.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Bibelskolen i Grimstad
Bibelskolen i Grimstad (BiG) ligger vakkert i skjærgården i
Grimstad, og er godkjent for opptil 145 elever. Skoleåret 2011/12,
er det 78 studenter på skolen. BiG ble grunnlagt i 1982, og feirer i
år 30 år som bibelskole på Sørlandet. Skolen har arbeidet etter
visjonen «Et år til avklaring og utrustning», og har et mål om å
være et nasjonalt og internasjonalt senter i Normisjon.

Bibelskolen i Grimstad

Organisering
Skolen eies av Normisjon, og har et aktivt, deltakende styre.
Konsernet består av Bibelskolen i Grimstad, og Bibelskolen
Catering og Gjestehus, BCG.AS. I tillegg til skoledriften, drives det
utstrakt cateringvirksomhet, sommerhotell og stevnevirksomhet
om sommeren. Særlig viktig er arrangementet Sommer i Sør, som
er Normisjons årlige sommerstevne i Grimstad.
Bygninger
Bygningsmassen på BiG, består av et hovedbygg, tre personalboliger, garasjer, lydstudio og fem internater. Tomtearealet er på 69
mål, og vi har beachvolley-, fotball- og frisbeegolfbane på området.
Det er også tilrettelagt for campingvirksomhet. Bygningsmassen er
godt vedlikeholdt, men etter tretti års drift, står mye oppussing
for tur.
Undervisning
Vi har inneværende skoleår disse linjene på hovedkurset: Ledelse,
Idrett&friluft, Vekst og Musikk. I tillegg har vi linjen TT-til
tjeneste, der studentene har kursuker på BiG, men er mesteparten
av tiden i veiledet praksis. I 2012 startes en ny internasjonal linje
kalt World Wide Walk, som sender team til Kina/Thaiand, Israel/
Palestina og Ecuador. Skolens studenter er normalt kristne. På
BiG lærer de å følge Jesus for å utrustes til aktiv tjeneste både ute
og hjemme.
Økonomi
Skolen har lagt bak seg en periode med krevende økonomi. Det
har vært arbeidet godt med kostnadsstyring og gjennomgang av
alle sider ved virksomhetens økonomi. Vi er i gang med oppussing
av hovedbygg, og må i årene fremover starte fornyelse av bad på
internatene. I år starter utbygging av nytt administrasjonsbygg, for
at Normisjon Region Agder i 2013 kan samlokaliseres med BiG.
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Misjonsskolen Gå Ut Senteret
Foreningen Misjonsskolen Gå Ut Senteret er en misjonsskole
under voksenopplæringsloven, i Hurdal kommune, som gir forberedende kurs til misjonskandidater og bibelskolekurs med veiledet
opplæring i utlandet. Skolen eies av Normisjon, og har vært
operativ siden 1984. Den har nå 50 studieplasser innen disse tre
offentlig godkjente linjene:
• Global Disippel er bibelskolekurset med internasjonalt
fokus. Etter ti uker med introduksjon i kulturforståelse, kommunikasjon, teamarbeid, Bibel og misjon, er studentene 4,5 måneder
utenlands i praksis. Deretter følger refleksjon over erfaringen.
• Praktisk missiologi og bistand er et misjons-forberedende
kurs på ett semester. De fleste som tar dette studiet har allerede
et profesjonsstudium og gjerne noe yrkeserfaring. Stadig flere
misjonsorganisasjoner benytter Gå Ut Senteret for sine misjonskandidater.
• Faith in Action går over ett år, og følger stort sett Praktisk
missiologi og bistand i høstsemesteret. Etter 6 ukers praksis på
nyåret med fokus på den lidende kirke, studerer de videre på
skolen, med fordypning i flere av temaene fra høstsemesteret.

Heleid
av Normisjon
sentralt

Gå Ut Senteret

Videre drift
I 2011 vedtok Normisjons landsstyre videre drift. Det blir et noe
nærmere samarbeid med Bibelskolen i Grimstad, gjennom et
samordningsorgan som skal utveksle informasjon og samordning.
Landsstyret bevilget også 1,4 millioner til å sette den tidligere
barnehagebygningen i stand. Av landsstyrets bevilgning vil vi også
utvide dagligstua med 25 m2.
Internasjonal
Et par viktige saker landet på vår side i utdanningsdirektoratet i
2011. Vi har nå lov til å gi all undervisning i de to misjonærklassene på engelsk. Med mange utenlandske studenter er det en
forutsetning. Vi har også fått fastsatt en støtteprosent som er til å
leve med.
Økonomi
Gaveinntektene i 2011 endte på ca 1,75 millioner, litt over
budsjett. Årsregnskapet før revisjon viser et mindre underskudd.
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Bakketun folkehøgskole
Bakketun folkehøgskole ligger i Verdal kommune i Nord-Trøndelag.
Skolen har et godkjent elevtall på 108 elever. De siste årene har
skolen hatt ca. 100 elever på hovedkurset. I tillegg har skolen en
kortkursaktivitet som de siste årene tilsvarer ca. 10 – 15 årselever.

Bakketun Folkehøyskole

Organisering
Skolen ble opprettet i 1915 og er i dag en egen stiftelse, opprettet
av Trøndelag Indremisjon i 1993. Skolen er fortsatt nært
knyttet til Normisjon, bl.a gjennom regionstyret i Trøndelag som
har ansvar for å velge tre medlemmer til stiftelsens styre.
Bygninger
Skolens hovedbygg ble bygd i 1915, og var gjennom en større
restaurering i 1995. Bygget er i dag fredet. Videre består skolens
bygningsmasse av en fløy med undervisningsrom, internat og
kontor, og en fløy med gymsal og peisestue. I tillegg har skolen
noen bygg til boligformål for skolens ansatte. Internatet har 81
ordinære sengeplasser, enkelt- og dobbeltrom samlet i boenheter
på 7 - 12 sengeplasser.
Undervisning
Skolen tilbyr i 2011/12 8 linjer: • Musikk/Vokal, • Drama/Teater, •
Lydteknikk/Musikkproduksjon, • Digital Design, • Vertikal X
Europa, • Sport Extreme Australia, • Reiseliv Australia/Thailand og
• Exploring Bolivia/Brasil.
Som kristen folkehøgskole er Bakketun en del av et kristent
ungdomsarbeid, hvor skolens målsetting hvert år blir del av hverdagen til rundt 100 ungdommer på vår skole. Vi har som mål å
kunne møte både kristne og ikke-kristne elever på en god måte
både gjennom ordinær undervisning og i det sosialpedagogiske
arbeidet.
Økonomi
Skolen har de siste årene arbeidet hardt for å få en mer stabil
økonomisk situasjon.
Men vi vet jo at framtiden gir arbeidsoppgaver å ta av, hvor
både bygninger, inventar og undervisningsmateriell trenger vedlikehold og fornying. For å kunne møte slike utfordringer på en god
måte vil skolen måtte sette av egne midler.
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Folkehøgskolen Sørlandet
FHS Sørlandet feirer i år 100 år. Skolen ble grunnlagt som
Sørlandets Kristelige Ungdomsskule, endret navn til Birkeland
Folkehøgskole i 1970 og tok tilbake Sørlandet i navnet 01.01.10. Ca
13.000 unge, først fra Agder og siden fra nær sagt hele verden, har
vært elever her.
I skolens grunnregler § 2 heter det bl a:
Formålet med Folkehøgskolen Sørlandet er å gi unge undervisning på et så høyt nivå som mulig og å drive folkeopplysning og allmenndanning i kristen ånd.

Birkeland Folkehøyskole

Organisering
FHS Sørlandet eies av Normisjon region Agder (60 %),
Indremisjonsforbundet Sør (30 %) og Agder krets av Norges
KFUK/M (10 %). Foretaket er registrert som «annet foretak iflg
særsk lov». Skolen har en godkjent internatkapasitet på 124, sysselsetter ca 27 personer fordelt på ca 21 årsverk (12 PED, 9 IKV).
Bygninger
Skolen holder til i eget anlegg sentralt i Birkenes kommune.
Bygninger og uteområde er godt vedlikeholdt og holder etter måten
god standard, med dusj og toalett tilknyttet hvert rom i internatet.
Fiberbånd knytter hvert rom til internett. Basseng, gymsal, treningsstudio, datalab, musikkstudio og bilverksted inviterer til aktiviteter
og praktisk læring.
Undervisning
FHS Sørlandet profilerer seg som en aktiv og global skole, med
følgende brede faglinjetilbud 2011/12:
• Barn og Ungdom • Bil og Mekk • Data Media • Fotball Plus
• Globalt Fokus • Helse og Velvære • Internasjonal • Multi 		
Sport • Musikk Live
Skolens visjon er Vi engasjerer mennesker. Vi vektlegger veiledning og har som mål at alle våre elever skal få relevant hjelp til å
finne «sin» retning i livet i løpet av skoleåret.
Økonomi
Skolen har god økonomi. Vår årlige omsetning er ca 21 mill kr
(2012). Vi er gjeldfrie og har god likviditet. Likevel er det et ønske å
kostnadseffektivisere mer og å stabilisere oss på 124 elever etter
noen år med lavere elevtall, gj.sn 113 de tre siste år.
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Bjerkely Folkehøyskole
Bjerkely folkehøyskole ligger på Arneberg i Åsnes kommune. Vi er
relativt sentralt beliggende på Østlandsområdet midt i mellom
Elverum og Kongsvinger, med 1,5 time til Gardermoen. Skolen ble
grunnlagt i 1918.

Bjerkely Folkehøyskole

Organisering
Skolen eies av Stiftelsen Bjerkely folkehøyskole. Hedmark
Indremisjonskrets opprettet stiftelsen. Normisjon region Øst velger
representanter til styret.
Bygninger
Skolen har en stor bygningsmasse og et stort vedlikeholdsbehov.
Skolen solgte for få år siden to boliger og et eldre undervisningsbygg. Allikevel har man mange bygninger med relativt høy alder
og modernisering er påkrevet. Skolen har svært høye energiutgifter, og tiltak for å redusere disse skulle vært gjennomført.
Undervisning
I 2011 hadde skolen følgende linjetilbud:
• FotoArt, • FotoDigital, • Global Image, • Tegneserie og •
Tegneserie 2. år. Skolen er i ferd med å utvikle ei linje innen animasjon.
Skolen har få kristne elever og oppleves som en stor misjonsmark. Skolen har morgensamlinger, kveldssamlinger, utstillinger
og seminarer med kristent innhold. Dette gir trygg arena for de
som er kristne, og skaper nysgjerrighet og valgmuligheter for de
som ikke er kristne.
Vi har for skoleåret 2011/2012 godt samarbeid med BIG
(Bibelskolen i Grimstad). Skolen deltar også på SMM (skjærgårds
music & mission), og har ønske om å utvikle samarbeid med
ACTA.
Økonomi
Økonomien viser overskudd fem år på rad. Egenkapitalen er fortsatt negativ etter tidligere års underskudd og handlingsrommet er
lite. Skolen har allikevel grunn til å se optimistisk på framtiden
dersom rammefaktorene for folkehøgskolen er stabile og elevsøkningen øker.
I sommersesongen brukes fasilitetene til utleie for grupper
som avholder sommerleir og kurs. Dette gir nødvendig tilskudd til
skolens økonomi.
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Danvik Folkehøgskole
Danvik Folkehøgskole ligger i Drammen. Drammen har de siste
årene gjennomgått store forandringer både når det gjelder næringsutvikling, utseende og befolkningsmessig.
Organisering
Skolen eies av Stiftelsen Danvik. Stifterorganisasjonene er
Normisjon Region Vestfold/Buskerud, Normisjon Region Telemark
og Vestfold/Buskerud krets av KFUK/KFUM. Skolen ble etablert i
1913.

Danvik Folkehøyskole

Bygninger
Danvik har i de siste årene vært landets største folkehøgskole med
ca 165 elever på hovdkurs og ca 50 på 2.-årskurset. Det er internatplass til 153 på skolens. Skolen faglige profil krever spesialrom som
fotostudio, black-box teatersal, TV-studio, radiostudio mv.
Danvik har de siste 6 årene investert ca 21 mill kr i oppgradert
internat og nytt kjøkken.
Undervisning
For 23 år siden la Danvik om undervisningen til kun å omfatte
medierelaterte fag og har nå en stabil og høyt kvalifisert lærerstab.
Danvik tilbyr undervisning på følgende 7 hovedlinjer:
TV • film • radio & lydproduksjon (egen nærradio) • skuespillerteknikk • forfatterstudiet • foto • Kulturformidling & event.
I tillegg tilbyrs en rekke fordypingsfag, workshops og valgfag.
Danviks 2.-årstilbud kvalifiserer i stor grad til opptak til videre
utdannelse innen mediefagene og Danvik samarbeider nå med mer
enn 30 ulike mediebedrifter, stort sett på Østlandet.
Vi har en klar forankring i kristen tro og utfordres stadig til å
finne gode, troverdige og relevante samværsformer og aktiviteter
som støtter opp under vår kristne basis.
Samarbeid med eieren Normisjon har blant annet ført til årlige
studieturer til Aserbajdsjan.
«Torsdagstreffene» er vårt jevne, frivillige tilbud som samler
ca halvparten av elevene.
Økonomi
Etter mange økonomisk tunge år er dette nå snudd til gode, og
nødvendige overskudd.
Danviks store utfordring har de siste årene vært ubalansen
mellom godkjent internatkapasitet m/støtte og reellt elevtall.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Fredly Folkehøgskole

Fredly folkehøgskole
Fredly folkehøgskole ligger i Børsa i Skaun kommune, 3 mil sørvest for Trondheim. Skolen driver også Fredly barnehage.
Fredly folkehøgskoles pedagogiske sikte er allmenndanning.
I dette ligger utvikling av ferdigheter, tilegning av kunnskaper,
bevisstgjøring av holdninger og personlig vekst. Fredly profilerer
seg som en sporty skole, der idrett, friluftsliv og humor preger
hverdagen. Fredly har som hovedmålsettinger: Å formidle
evangeliet om Jesus Kristus; Å legge til rette for personlig vekst
og utvikling; Å fremme allmenndanning, engasjement og verdibevissthet.
Organisering
Fredly er organisert som en stiftelse. Skolen er tilknyttet
Normisjon.
Bygninger
Fredly folkehøgskole er inne i en periode med satsing på rehabilitering og fornying av bygningsmassen. For å delfinansiere prosjektene har vi solgt fem av åtte lærerboliger, og skal selge en til i
løpet av sommeren 2012. De to siste skal beholdes. I 2007 bygde
vi nytt internat med 15 dobbeltrom med dusj og toalett på hvert
rom.
Undervisning
Hver skoledag starter med felles morgensamling i samlingssalen.
De fleste samlingene har et kristent innhold. Utenom morgenandaktene møter elevene frivillig på samtalegrupper, korssamlinger, konserter og leirer.
Skoleåret 12/13 annonserer vi følgende linjetilbud: • Bistand
– Destinasjon X • Friluftsliv – Brett • Ski og Surf • Friluftsliv –
Fjell • Ski og Sjø • Friluftsliv – Idrett • Security,
Treningsinstruktør – Dancemix • Step og Fitness •
Treningsinstruktør – Puls • Pump og PT.
Sommeren 2009 og 2010 arrangerte vi de tradisjonelle håndverkskursene på skolen, ellers har vi hatt lite satsing på sommerdrift de siste årene.
Økonomi
Fredly har de siste årene hatt en solid elevtilgang, med et gjennomsnitt på ca 127 elever de siste tre årene. Fredly har solid
økonomi, høy egenkapital og god likviditet.
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Grenland Folkehøgskole
Grenland Folkehøgskole ligger på Eidanger i Porsgrunn kommune.
Vi er sentralt beliggende på Østlandsområdet, sentrumsnært til en
mellomstor by og med lett adkomst til tog, buss og fly. Skolen ble
grunnlagt i 1920.
Organisering
Skolen eies av Stiftelsen Grenland Folkehøgskole. Stifterorganisasjonene er Normisjon, KFUK/KFUM og kommunene i Grenlandsområdet.

Grenland Folkehøgskole

Bygninger
Skolen har en stor bygningsmasse og et stort vedlikeholdsbehov.
Men det er viktig å understreke at det har blitt foretatt tunge løft på
dette området de seneste årene. Vi har bygd et nytt internat med 31
dobbeltrom med bad og rehabilitert et gammelt internat. Vi har
også investert i uteområdet, noe som har gitt skoleområdet
betydelig løft.
Undervisning
Skolen råder over en meget solid lærerstab. I 2011 hadde skolen
følgende linjetilbud:
• Fotball, • Håndball, • Sandvolley, • Reiseliv, • Backpacker,
• Botrening
Skolens daglige liv har også i 2011 vært preget av sitt overordnede kristne mål. Hver skoledag starter med morgensamling og
andakt holdt av personalet og elever i turnus.
Vi har også dette året arbeidet med å skape en trygg arena for
de som ønsker et kristent fellesskap.
Kristendomsundervisningen er tilgodesett med to timer pr. uke
og er obligatorisk for alle elevene. Det er en stor pedagogisk utfordring å undervise i kristendomsfaget.
Vi har for skoleåret 2011/2012 fortsatt vårt gode samarbeid med
SMM ( skjærgårds music & mission), Agder bispedømmeråd og
Kirkens Nødhjelp. Roadservice er et team på seks ungdommer som
reiser rundt i landet til konfirmantgrupper og ungdomsklubber.
Økonomi
Økonomien viser overskudd. Vi er i ferd med å bygge opp en trygg
og fremtidsrettet økonomi. Skolen har all grunn til å se optimistisk
på framtiden dersom rammefaktorene for folkehøgskolen er stabile
og elevsøkningen fortsatt holder seg høy.
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91

Heleid
av Normisjon
regionalt

Haugetun Folkehøyskole
Haugetun Folkehøyskole ligger landlig til i Fredrikstad kommune.
Skolen ligger på Rolvsøy, Hans Nielsen Hauges fødebygd, og startet
sin virksomhet i 1912. Den feirer 100 års jubileum høsten 2012.
Organisering
Skolen eies av Normisjon, region Østfold.

Haugetun Folkehøyskole

Bygninger
Skolen er bygd i 1967 og i de senere år har det blitt investert mye i
oppgradering av bygningsmassen for å oppfylle dagens krav til
komfort og lovpålagte standarder. For å kunne øke kapasiteten og
møte kravene om universell utforming, bygde skolen i 2010 ni nye
dobbeltrom og nytt inngangsparti med heis.
Undervisning
Haugetun har godkjent internatkapasitet til 102 elever. De siste
årene har vi hatt flere elever enn dette.
Skoleåret 12/13 tilbyr skolen følgende 6 linjer:
• Helse, psykologi og sosialfag • Destinasjon Latin-Amerika
• Middelhavet med Spania – Italia – Hellas • Puls med fitness –
styrke – ernæring • Sang Scene Studio • Fotball.
Skolen ønsker å tilby et utvalg linjer som gir en mangfoldig
elevmasse med ulik bakgrunn, interesser og kjønn. Slik har skolen
mulighet til en viss grad å tilpasse tilbudet etter samfunnsendringer. Vår erfaring er at dette gir et spennende og mangfoldig skolemiljø og et personale med komplimenterende ferdigheter.
I tillegg til linjetimer, er timeplanen fylt med valgfag, fellesfag
og lørdagsundervisning. Elevene har valgfag tre ganger i uka og kan
velge mellom over 30 fag gjennom skoleåret. Fellesundervisningen
er kristendom, samfunnsorientering, sangtimer og lørdagsseminarer.
Elevene våre representerer gjennomsnittet av norsk ungdom.
Det betyr at de aller fleste er ukjente med menighetsliv og kristen
tro. Vi ser at vårt arbeid handler om å så Guds ord snarere enn å
høste.
Økonomi
Skolen har en sunn økonomi og god likviditet, men er likevel
avhengig av gaver og utleie for å gå i balanse. Skolen leies derfor ut
til ulike arrangement – alt fra middager og kurs til konferanser
med overnatting og full pensjon.
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Høgtun Folkehøgskole
Skolen ligger naturskjønt plassert i den idylliske og aktive bygda
Torvikbukt på Nordmøre. Her er det utsikt til både fjord og flotte
fjell. Det er kort veg til byene Molde og Kristiansund som begge har
flyplass.
Høgtun har en tradisjonsrik skolehistorie som strekker seg
tilbake til 1917. Det ærverdige hovedbygget er fra 1923, og er den
største trebygningen på Nordmøre. Høgtun har fem internat, og
sammen med plener og tuntrær, danner de ulike byggene et kompakt og koselig skoletun. Det nyeste internatbygget er fra 2005.

Høgtun Folkehøgskole

Organisering
Skolen eies av Nordmøre og Romsdal Indremisjon, Norsk luthersk
misjonssamband nordvest og Normisjon region Møre.
Fasiliteter
Høgtun har kanskje landets beste fasiliteter for idrett og ballsport:
• Stor moderne, velutstyrt gymsal med god takhøyde • Høgtun
disponerer også en idrettshall like ved skolen med ny, stor og flott
klatrevegg • Bygdas fotballstadion har naturgress og løpebane/
anlegg for friidrett • En ypperlig sandvolleyballbane • Profesjonelt
treningsstudio med tre ulike avdelinger • Seilbrett, båter, kajakker
• Flotte sykkelløyper, turstier og fjelltopper.
Undervisning
Dette skoleåret har vi disse linjetilbudene:
• Friluftsliv H2O • friluftsliv topp 30 • friluftsliv allround • ball
• sport • idrett puls • musikk og multikunst
Skolen har tre pedagogiske arenaer; en sosial, en faglig og en
personlig læringsarena. Formidlingen av evangeliet gjennom liv
og ord står sentralt i vår hverdag. Vi ønsker å gi ungdommene
en hverdag med varme, omsorg og livshjelp.
Økonomi
Skolen har de senere år greid å drive i balanse, selv om vi har
investert mye i storvøling og nybygg. Men vi er sårbare på grunn
av liten sommerdrift utfra de fysiske forutsetningene.
Den gode elevtilgangen og stramme budsjett de senere år vært
hovedgrunnen for en bedre økonomi. Det eldste bygget fra 1923
har krevd ekstra mye vedlikehold de senere år, og det gjenstår
ganske mye som må gjøres for å holde dette gamle trebygget
vedlike.
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Nordfjord Folkehøgskule
Nordfjord folkehøgskule ligg i Gloppen kommune i Sogn og
Fjordane. Skulen vart oppretta i 1923, og har 138 elevplassar. Dei
siste åra har skulen vore heilt full. Frå år 2000 har skulen satsa for
fullt på friluftsliv. I dag har vi ni linjer friluftsliv som hovudfag, og
i tillegg har skulen ei linje med tilrettelagt undervisning med buog arbeidstrening.

Nordfjord Folkehøgskule

Organisasjonen
Normisjon region Sogn og Fjordane eig skulen. Skulen har 28 tilsette. I sommarmånadane har skulen ei større satsing med sommarhotell og vandrarheim, med selskapsdrift og aktivitetstilbod.
Også i løpet av skuleåret driv skulen med catering, selskapsdrift
og aktivitetar.
Bygningar
Nordfjord folkehøgskule har stor bygningsmasse. Det er tre store
internatbygg, og i tillegg er tre einebustader i bruk som internat. I
hovudbygget er det kjøkken, matsal, gymsal og store samlingsrom,
det er eit eige bygg for sløyd og handverksfag, eit eige bygg med
klatrevegg, turutstyr og turkjøkken, og i tillegg er det mange
mindre undervisningsrom.
Undervisning
Inneverande skuleår har skulen desse linjene:
• Friluftsliv/Aktivitet • Friluftsliv/Ski og surf • Friluftsliv/
Ekspedisjon • Friluftsliv/KRIK Ski • Friluftsliv/Vind og vatn
• Friluftsliv/Vertikalt • Friluftsliv/Jakt og fiske • Friluftsliv/
Vegleiing • Bu- og arbeidstrening
Svært mykje av undervisninga skjer utandørs, med turar og
aktivitetar. Visjonen til skulen er «Sette spor under ein open himmel», og måla i undervisning og skuledrift er å legge til rette for
kristen tru og vekst, inspirere til ein gjennomtenkt livsstil, formidle
kunnskap, skape glede over naturen og i naturen, og vere trygge
og gjere andre trygge.
Økonomi
Skulen har ein del lån på grunn av store investeringar i bygningsmassen, det har vore renovering av internatrom og utviding av
kapasiteten på grunn av stigande elevtal. Omsetnaden har stige
kvart år dei siste åra, i 2011 var den på 27,5 millionar. Rekneskapet
viser positive tal for 2011.
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Risøy Folkehøyskole
Risøy Folkehøyskole ligger på Risøya i Tvedestrand kommune.
Skolen har nå 114 godkjente elevplasser. Skolen ble grunnlagt i
1936 som sjømannsskole, og gir i dag et folkehøyskoletilbud med
hovedvekt på fag med tilknytning til sjøen. Vi har også utviklet
et godt tilbud til elever med ulike funksjonshemminger, og
skolen er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Skolen ble i 2009 sertifisert Miljøfyrtårn som den første
folkehøyskolen i landet.

Risøy Folkehøyskole

Organisering
Skolen eies av Stiftelsen Risøy Folkehøyskole.
Stifterorganisasjoner er foruten Normisjon, Sjømannskirken –
norsk kirke i utlandet, og Den Norske Broderkrets på Havet.
Skolen har en aktiv sommerdrift med utleie av leirområder, bl. a.
til Skjærgårdsfestivalen (Skjærgårds Music & Mission Festival).
Bygninger
Vi har i løpet av en treårsperiode hatt omfattende oppussingsarbeid. Dette er bygninger med internatrom, og i vår er vi ferdig
med oppussingen av alle internatrom i disse to bygningene. I tillegg til internatrom, har vi pusset opp peisestue, hovedkjøkken,
elevkjøkken, inngangsparti, garderobe i hovedbygg og bassenget
med ventilasjon og vannrenseannlegg.
Undervisning
Vi har inneværende skoleår disse linjene:
• Dykking • Seil-surf-kite • Go to gate • Interiør og Design
• Redning- sikkerhet og ledelse • Kunst og foto • Sjøsprøytallsidig friluftsliv • Musikk-dans-drama • et tilrettelagt tilbud
med navn Aktiv bo og fritid. Skolen har en tredelt pedagogisk
plattform som vi arbeider ut fra: Faglig utvikling – Personlig
utvikling – Utvikling i forhold til kristen tro. De fleste av skolens
elever har ikke bakgrunn fra etablerte kristne miljøer, men vi
opplever en stor interesse for slike samlinger.
Økonomi
Skolens økonomi har stabilisert seg de siste årene. Dette er
resultatet av langsiktig arbeid, bevisstgjøring av skolens personale
og bedre utnyttelse av markedsføringsmidler. Vi nærmer oss
slutten på en lengre oppussingsperiode, og ser for oss at
vedlikeholdsutgifter skal stabiliseres noe i de kommende årene.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Sagavoll Folkehøgskole
Sagavoll Folkehøgskole har «Tid for liv» som motto. Tid for liv
har det vært siden 1893 og Sagavoll er derfor landets eldste kristne
folkehøgskole. Skolen ligger midt i Telemark, på Gvarv, har 125
elever og stor bredde i linjevalg og valgfag.

Sagavoll Folkehøgskole

Organisering
Skolen er en selveiende stiftelse, der stifterorganisasjonene foruten
Normisjon er KFUK/ KFUM, KRIK og elevlaget, etablert med
skolestyre og stiftelsesstyre. Skolen har sommerdrift med utleie til
stevner, leirer og catering til KRIK sine arrangement i Bø. Skolens
administrasjon består av rektor, inspektør, økonomileder og
kjøkken/ internatleder.
Bygningsmasse
Skolen har stor bygningsmasse med ca 6000 m2 skolebygg og vel
2000 m2 boliger for ansatte.
Det er krevende å holde alt i god stand og det jobbes planmessig for å komme ajour med vedlikeholdet. Det er mange
prosjekter på ønskelista, der vi må ta utviklingen steg for steg.
Det ble tatt et stort løft for fem år siden, da ny idrettshall med
klatrevegg stod ferdig. Vi er skikkelig stolte og den er i bruk fra
tidlig morgen til seint på kveld.
Undervisning
Elevene får smake på veldig mye forskjellig i skoleåret, i og med at
de har halve tida på linje og halve tida på valgfag. I inneværende
år er det ni ulike linjer:
• Dans • Kunst, inspirasjon og design • Friluftsliv • Bibel og
initiativ • Friluftsliv extrem • Friluftsliv Villmark • Safari • KRIK
• KRIK volleyball • Ski og Musikk.
Alle elevene må velge valgfag innenfor Trosliv, psykologi og
samfunnsliv.
Dagene starter med morgensamling og vi har søndagsmøter
med stor oppslutning. Elevene organiserer selv bibelgrupper.
Økonomi
Skolen har god økonomi og har hatt svært god søkning til de ulike
linjene. Slitasjen på bygningsmassen er stor til enhver tid og vedlikeholdet må prioriteres i årene fremover.
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Solborg Folkehøgskole
Solborg Folkehøgskole ligger sentralt til på Tjensvoll, ca. 3 km
fra Stavanger sentrum. Skolen ble startet i 1913. Vi har 162 godkjente elevplasser. Skolen har svært god elevsøknad. Vi markedsfører oss som en allsidig skole med bredt linjetilbud:
• Adventure – idrett og friluftsliv • Film og media • Multisport
Pluzz • Klær, mote og design • Rampelys – scene og band/musikkproduksjon • Global Village – backpacker, Foto og United • Bilde
og form.
Skolen har et aktivt elevlag som ble startet i 1918. Elevlaget
har ansvaret for det årlige elevstevnet.
Solborg har 30 ansatte. Vi har også driftsavtale med Stavanger
kommune for Solborg barnehage som har 28 barn.

Solborg Folkehøgskole

Organisering
Den juridiske enheten foreningen Solborg Folkehøgskole ble etablert i 2006. Skolen er en enhet av eiendom og drift. Medlemmene
i foreningen Solborg Folkehøgskole er de til enhver tid valgte
styremedlemmer i regionstyret for Normisjon region Rogaland.
Bygninger
Solborg Folkehøgskole har en bygningsmasse på ca. 10 000 kvm.
Vi har en svømmehall der det er installert helikoptersimulator. To
ganger i uken er det sikkerhetskurs for oljearbeidere i Nordsjøen.
Det er de siste årene foretatt oppgraderinger/rehabilitering for over
30 millioner kroner.
Undervisning
Solborg Folkehøgskole legger vekt på en høy faglig standard på
undervisningsprogrammet. Vi har investert mye i moderne klasserom. I undervisningssituasjoner jobber vi med følgende visjon: Se
den enkelte – gi mestringsopplevelser – skape samhandling. Alle
elevene undervises i psykisk helse. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Skolen har solidaritetsprosjekt for Normisjon. Hvert år samles det
inn ca. kr. 240 000 til Kambodsja. Alle elevene samles hver dag til
morgensamling. Kristne møter og bibelgrupper arrangeres ukentlig.
Økonomi
Skolen har en stabil og god økonomi. Årsbudsjettet er på rundt
30 millioner. Statstilskuddet er på kr. 11 495 000. Resten av inntektene kommer fra elevbetaling og utleievirksomhet. Skolen har
en bokført egenkapitalandel på 37,6 %.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Sunnfjord Folkehøgskule
Sunnfjord Folkehøgskule ligg i Førde i Sogn og Fjordane. Skulen er
den 5. eldste folkehøgskulen i landet og fyller 110 år i 2012. Sunnfjord Folkehøgskule har 110 godkjente elevplassar. Vi gir kvart år
stipend til 2-3 utanlandske elevar. Heile skulen er tilrettelagt for
funksjonshemma.

Sunnfjord Folkehøgskule

Organisering
Skulen er organisert som ei stifting med eige styre og representantskap. Normisjon region Sogn og Fjordane eig skulen. Sunnfjord
Folkehøgskule eig og driv Solvang barnehage, ein 5 avdelingsbarnehage med utvida kristen formålsparagraf. Skulen er tilknytta
Norske vandrarheimar og driv også sommarhotell.
Bygningar
Internatet vart renovert skuleåret 2007-2008 og har moderne rom
med dusj og toalett. Under renoveringa vart det bygt gode rom
tilrettelagt for funksjonshemma. Haavetun, den eldste bygningen
frå 1912 er fullrenovert med moderne leiligheiter.
Fagleg tilbod
Vi har eit breidt linjetilbod. Inneverande år har vi følgande linjer:
• Beach&volleyball • Fotball&beach&Brasil • SOS aktiv,
• Reiselinje • Fotografi og reise • Danselinje.
Undervisninga er lagt opp som fellestimar, valfag og linjetimar.
Skuleåret er delt i tre valfagperiodar. Skulen er godt tilrettelagt for
funksjonshemma, og elevar med særskilte behov får tilrettelegging
på dei ulike linjene. Eit miljøteam er tilsett for å legge til rette for
enkeltelevar.
Profil
Skulen har som visjon at elevane skal «bli verdensmester i eige liv».
Vi ønskjer gjennom eit skuleår å utfordre elevane på utvikling, tru
og på å sprenge grenser i eige liv. Vi ser på skulen som ein naturleg
arena for trusopplæring. Skulen har eigen vegleiar og vi brukar
mykje tid på å vere samtalepartnerar. Sunnfjord Folkehøgskule har
gjennom Folkehøgskulerådet vore med i satsinga Ny Giv for å
førebygge og hindre drop-out. I denne samanheng har elevane fått
tilbod om oppfølging for å auke motivasjonen.
Økonomi
Skulen har ein solid og god økonomi.
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Viken Folkehøgskole
Skolen ligger vakkert til ved Mjøsas strand på Gjøvik. Viken
Folkehøgskole ble grunnlagt i 1901, og har siden 1988 vært
verdensledende innen musikk i den kristne folkehøgskolen. Skolen
har 110 godkjente elevplasser. Ca. 3/4 av skolens elever har en
kristen tro.
Vi vil skape lekende og utforskende musikere, bygge ryggrader
og Jesustro på framtidens ungdom i Norge.
Organisering
Skolen eies av Stiftelsen Viken Folkehøgskole. Stifterorganisasjon er
Oppland Normisjon.
Skolen har en aktiv sommerdrift med utleie, bl.a. Actas
Musikkverksted. Norsk Musikkorps Forbund er leietaker fire uker.
Men vi kan stadig ha flere musikkuker eller andre stevner etc.
Folkehøgskolen driver også en barnehage med 30 plasser.

Viken Folkehøgskole

Bygninger
Viken er i den heldige situasjon at det selges ut 20 mål tomt for å
finansiere nybygg som skal stå ferdig 01.06.2013. Byggeprosjektet er
på 60 millioner kroner.
Undervisning
Vi har inneværende skoleår disse linjene:
• Vokal, Singer Songwriter • Musikkterapi • Musikal • Lyd
• Musikkproduksjon • Klassisk • Kirkemusikk • Jazz Pop Rock
• Band • det tilrettelagte tilbudet Musikk Bo Fritid.
Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede, og er også fremst
innenfor folkehøgskolemusikktilbud for elever som krever tilrettelagt
undervisning (funksjonsnivå mellom «normalt fungerende» og
psykisk utviklingshemmede).
Skolen har en firedelt pedagogisk plattform som vi arbeider ut
fra:
Faglig - lekende og utforskende,
Personlig - utvikling og allmenndanning,
Tro - lære Jesus bedre å kjenne,
Ansvarlig - for medmennesker og omgivelsene.
Økonomi
Skolens økonomi har gått fra dårlig for om lag ti år siden til tilfredsstillende i dag. Viken har et årsbudsjett på ca. 25 millioner, og
ser fremtiden lyst i møte.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Øytun Folkehøgskole

Øytun Folkehøgskole
Øytun Folkehøgskole ble startet i 1917, i Havøysund ytterst på
Finnmarkskysten. Etter 50 år flyttet skolen til Alta, og beholdt
navnet Øytun. Alta er en stor kommune med mange flotte
naturområder. Mellom alpine fjell i nord og Finnmarksvidda i
sør har vi frodige daler, fjorder, tinder og breer. Nordlysbyen
Alta er det største stedet i Finnmark. Øytun ligger 6 km sør for
bysentrum og 12 km fra flyplassen. Det tar under to timer å
fly til Alta fra Oslo.
Organisering
Skolen eies av Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norges
Samemisjon. Øytun profilerer seg som en folkehøgskole med
friluftsliv og arrangerer helårskurs fra august til mai, halvårskurs
fra januar til juni og fra august til desember samt ulike kurs av
kortere varighet. Skoleanlegget leies ut til grupper i sommertiden.
Bygninger
Øytun har et nyrestaurert skoleanlegg med 124 sengeplasser.
Skolebygget ligger for seg selv og internatene ligger i furuskogen
like ved. Internatene er småhus med plass til 14 personer. To av
internatene har enkle og doble rom med dusj/bad, mens de
øvrige 6 internatene har dusj/toalett i korridoren. Alle internatene har felles stue med kjøkkenkrok med komfyr og
kjøleskap.
Økonomi
Skolen har en rimelig bra økonomi. Den mest avgjørende
økonomiske faktoren er elevtallet, som genererer både tilskuddene og oppholdspengene fra elevene. Elevtallet kan nok svinge litt
i blant, men stort sett har Øytun klart å opprettholde et høyt
elevtall som gir oss stabile inntekter.
Skolen har gjort store bygningsmessige investeringer
gjennom flere år og skoleanlegget har i dag bra standard.
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Høgskolen i Staffeldtsgate
Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) ligger sentralt i Oslo og har 180
studenter, 19 fast ansatte og en rekke time- og instrumentallærere.
Vi eies av Normisjon og Frikirken. Høgskolen integrerer
dannelse som et viktig perspektiv i sine studietilbud. HiS er også
arbeiderutdanning for Normisjon og Frikirken.
Rektorskifte og fusjonsforhandlinger
Jan Gossner begynte som rektor i august 2009.
HiS fusjonerer med NLA Høgskolen i Bergen og Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand fra 2013. Til sammen vil den nye
høgskolen få nærmere 2000 studenter fordelt på fire lokasjoner i
tre byer.

Høgskolen i Staffeldtsgate

Undervisning
• Utøvende utdanning i musikk (240 sp) med integrert bachelor i Musikk, menighet og ledelse (MML) etter 3 år • Bachelor
i Teologi og ledelse (TL) (180 sp) • Årsstudium i kristendom
• Deltidstudier i blant annet Organisasjon og ledelse, Personalledelse, Innføring i Bibelen, Psykologi og personlig utvikling,
Misjonal lederutvikling og Messias i Bibelen og religionene
• Planlagt oppstart høsten 2013: Bachelor i Økonomi og
administrasjon
Praksis
Alle bachelorstudentene har tre uker praksis hvert studieår. Fra
2011 har førsteårsstudentene praksis i Frikirkens menigheter og
Normisjon/Acta sitt arbeid. Vektleggingen av praksis understreker
høgskolens profesjonsprofil. I tillegg gir studieturer til USA og
Israel en viktig dimensjon til studiene.
Etter- og videreutdanning
HiS sitt etter- og videreutdanningstilbud er i stor grad moduler
basert på emnene i studieprogrammene MML og TL. Modulene
kan gjennomføres som fjernstudier.
Økonomi
Høgskolen i Staffeldtsgate finansieres primært gjennom statstilskudd, gaver og studieavgifter. HiS mottar omkring 2,5 millioner i
private gaver hvert år.
HiS har de to siste årene gått med tilstrekkelig overskudd til at
den negative egenkapitalen er slettet.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Kristelig Gymnasium
Kristelig Gymnasium er en kombinert ungdomsskole og videregående skole med studieforberedende program. Skolen vil fra
høsten 2012 ha fem paralleller på ungdomstrinnet og seks paralleller i videregående. I 2013 jubilerer skolen, da fyller den 100 år.

Kristelig Gymnasium

Organisering
Skolen har tre eiere, Normisjon, NMS og NLM.
Søkningen til ungdomsskolen har i siste treårsperiode vært
meget god. Søkningen til de 140 elevplassene i 8. klasse kommende skoleår er 360. Søkningen til videregående skole har vært
økende. I alt er det 330 søkere til 180 elevplasser i vg1 til neste
skoleår. Utfordrende er det at for mange sier fra seg skoleplassen
når inntaket i offentlig skole blir kjent.
Skolen tok høsten 2010 i bruk 2300 kvm nybygde skolelokaler i Bisletgata 4 - 6, 2 minutters gange fra skolegården. Lokalene
leies. Avstanden er en utfordring, men både elever og lærere
trives svært godt i de nye lokalene.
Engasjert i Bangladesh
Skolen har i to år samarbeidet med Normisjon om å starte og
drive et college i Dhaka i Bangladesh. Det var en stor begivenhet
da Martin Luther College ble offisielt åpnet 25. november 2011.
Representanter fra Normisjon og KG var til stede ved åpningen.
KGs elever engasjerte seg stort i to år med å samle inn penger til
colleget, i alt ble resultatet ca. 2,8 mill. kr.
Økonomi
Utviklingen i statsstøtten over år er bekymringsfull. Den avspeiler ikke kostnadsutviklingen i skolesektoren. Det er urovekkende
at rammetilskuddet pr elev for 2012 er på et lavere nivå enn i
2011 og at husleiestøtte fortsatt ikke inngår i grunnlaget.
Vårt mål er å være en best mulig skole med en klar kristen
profil. Vi tror at det fortsatt er viktig at det finnes et kristent
alternativ til offentlig skole i en så stor by som Oslo. Det er godt
å merke at Normisjon støtter dette.
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Kristen videregående skole –
Nordland (KVN)
Kristen videregående skole -Nordland(KVN) ligger på Nesna, et
lite skolested på Helgelandskysten. Skolen ble stiftet i 1991 og er
godkjent for 240 elevplasser. At vi har så mange elevplasser kommer av at vi er godkjent for to paralleller på studiespesialisering,
men det har vi aldri hatt. De siste årene har vi hatt 150-160 elever ved skolen. De aller fleste elevene kommer fra ytre Helgeland.

Deleid
av Normisjon
regionalt

Kristen videregående skole –
Nordland

Organisering
Skolen er en stiftelse som eier seg selv, med et styre som det
øverste organ. I dag står det tre organisasjoner bak stiftelsen.
Det er Normisjon, Misjonsselskapet og Frikirken. Organisasjonene oppnevner representanter i et representantskap. Det er
representantskapet som velger styret.
Bygninger
Skolen eier skolebygningen selv. Det er bygd i to etapper. Den
eldste delen er fra 1993, mens den nyeste er fra 2004. Når det
gjelder gymsal, så leier vi av Nesna Flerbrukshall.
Undervisning
KVN tilbyr studiespesialisering på • Vg1-3, • Vg1 Helse og sosial, • Vg2 Helsearbeiderfag, • Vg2 IKT-Servicefag og • Vg3
Påbygging til generell studiekompetanse. KVN er en liten skole
sammenlignet med de store offentlige skolene. Vår styrke er at
det her er lettere å få øye på den enkelte eleven, og man forsvinner ikke så lett i mengden. KVN satser også på ulike typer miljøaktivitet. KVN er en åpen skole også på kveldstid, der elevene
har tilbud om leksekafè, skolelag, drama, idrett og en egen KVNtrim.
Økonomi
Skolens økonomi har de siste årene vært utfordrende. Etter tre år
med til dels store underskudd har vi med felles innsats greid et
overskudd de siste to årene. Skal vi ha god økonomi så er vi
avhengige av fulle klasser. Det er krevende på et såpass lite sted
som Nesna. Utfordringen er at statstilskuddet vi får har hatt klart
mindre økning enn lønnsutgiftene. Skolepengene er for 2011-12
på 9500,- kroner.
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Kristen videregående
skole Trøndelag

Kristen videregående skole
Trøndelag (KVT)
KVT ligger på Tiller på sørsida av Trondheim. Skolen har 502
godkjente elevplasser. De siste skoleårene har skolen hatt ca 500
elever, omregnet til helårselever ca 480 elever.
KVT ble startet i 1978, og flyttet i 1980 inn i dagens skolelokaler. Skolen tar inn elever fra hele landet, men de aller fleste
elevene kommer fra Sør-Trøndelag.
Organisering
Skolen eies av Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og
Det Norske Misjonsselskap. Disse er representert i skolens styre
med 2 medlemmer hver. I tillegg har skolen et representantskap
som skal ha spesielt fokus på det kristne arbeidet. Her møter
regionleder og regionstyreleder og fungerer som et kontaktledd
mot eierorganisasjonenes øvrige arbeid.
Bygninger
Den eldste delen av skolen er fra 1980. Betydelig utvidelse i
1995 med undervisningsrom, bibliotek, lesesal og auditorium.
Oppgradering av ventilasjon i 2000. Nytt idrettsbygg i 2007.
Bygd kunstgressbane sammen med det lokale idrettslaget i 2011.
Undervisning
For tiden har studiespesialisering fire paralleller. To klasser på
Vg1 helse- og sosialfag, deretter tilbud om • Vg2 Helsefagarbeider eller • Vg2 Barne- og ungdomsarbeider. • En klasse på
Vg3 Påbyg-ningskurs til generell studiekompetanse.
Ca 30 elever på hvert trinn har programfag toppidrett med
fotball. Skolen har et eget kristendomskurs som er godkjent i
skolens overordnede læreplan. Faget består av undervisning/
samtale og ei prosjektuke med kreative aktiviteter. Skolen har
50% ressurs til kristent ungdomsarbeid som fra 2012 samles i en
nyopprettet skoleprestfunksjon.
Økonomi
Skolen har de siste år hatt god søkning og store klasser. Dette
har sørget for en brukbar økonomisk situasjon og en god likviditet. Med de mangler og skjevheter som er avdekket i dagens
tilskuddssystem er det imidlertid en utfordring å håndtere kommende bygningsmessige utfordringer.
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NLA Høgskolen
NLA Høgskolen ligg på to studiestader i Bergen. Høgskulen har
om lag 1600 studentar og 150 tilsette. Frå 1.januar 2010 vart dei to
NLA-høgskolane slått saman til ein høgskule med felles styre og
leiing.
Organisering
NLA Høgskolen er eid av Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske Misjonsselskap, Indremisjonsforbundet,
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag og Søndagsskolen.
NLA Høgskolen har vore i fusjonsforhandlingar med
Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen sidan
sommaren 2010. Generalforsamlinga har sagt endeleg ja til fusjon
mellom skulane.
Bygningar
Eigarskapen av bygningane er skilt ut i eigne selskap. NLA
Høgskolen har to studiestader. Bachelor- og mastergradsstudia vert
tilbode i Sandviken, der høgskulen har to bygg på ei fullt ut utnytta
tomt. Lærarutdanningane held til på Breistein, 15 km utanfor byen.
Der har høgskulen sju bygg og 56 dekar jord.

Sandviken

Deleid
av Normisjon
sentralt

Breistein

Studietilbod
NLA Høgskolen har følgjande studietilbod:
• bachelor og master i teologi/kristendomskunnskap (med fleire
variantar) • bachelor og master i pedagogikk (med fleire variantar)
• bachelor i Interkulturell forståing (med ulike variantar)
• bachelor i kristendom og idrett • grunnskulelærarutdanning
(1.-7. kl og 5.-10. kl) • førskolelærarutdanning • ex.phil og ex.fac
• vidareutdanning i fleire fag/tema som til dømes: rektorutdanning,
styrarutdanning, leseopplæring, rettleiing og mentorutdanning,
barnehagepedagogikk
Økonomi
Omsetninga var i 2011 på vel 108 millionar kronar. Inntektene
kjem frå statstilskot, studentbetaling og gjevarar. Statstilskotet er
delt mellom eit basistilskot og betaling for avlagde studiepoeng.
Statstøtta som er knytt til studiepoengproduksjonen kjem først to
år etter at eksamen er gjennomførd. I ei tid med vekst må høgskulen difor forskottera utgifter som gjev inntekt to år seinare.
Høgskulen har difor gått med planlagd underskot i to år. NLA
Høgskolen fekk i 2011 3,3 millionar kroner i gåver.
Treårsmelding – Rapport fra skolene
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Landsstyret
Perioden 2009-2012
Kurt Hjemdal,
leder		
Skjærgårdsveien 4
4879 GRIMSTAD
Marit Elisebet Totland
nestleder
Stølshaugveien 76
5460 HUSNES
Berit Synøve Danielsen
Sandbakkveien 46
2020 SKEDSMOKORSET
Geir Ingar Mykletun
Jønningshagen 23
4316 SANDNES
Jørn Lemvik
(permisjon)
Furuset Allé 22B
1053 Oslo
Kåre Skråmestø
Dalbakkveien 98
0682 OSLO
Ole Jakob Dyrnes
Ersrudlia 5
2846 BØVERBRU
Gunn-Marit Lygre
Vestli 13
5563 FØRDESFJORDEN
Pål Rune Winther
Jørgensen
Schweigårdsvei 11B
5063 BERGEN

Hanne Johansen
Tufthaug
1.vararep. (fast medlem
for Jørn Lemvik)
Alkeveien 15
8450 STOKMARKNES

Acta - Barn og unge i
Normisjon
(uten stemmerett)
Oksvalveien 1
1450 NESODDTANGEN

Oddrun Malum Bjørdal
2.vararepr.
Ystebøvegen
6013 ÅLESUND

Landsrådet Acta

Jann Karlsen
3.vararepr.
Trøa Østre
7600 LEVANGER
Tone Kvalsnes
4.vararepr.
Gjerdhaugvegen 18
6425 MOLDE
Modgunn Brynjelsen
ansattes representant
Haakonsvegen 75A
5519 HAUGESUND
Jostein Larsen
personlig vararepr.
ansattes repr.
Skanseveien 14
1086 OSLO
André Birkeland
(tom 2011)
repr. fra Landsrådet,
Acta - Barn og unge i
Normisjon (
uten stemmerett)
Linstowsgate 6
0166 Oslo
Marit Elisabeth Berling
(fom 2012)
repr. fra Landsrådet,
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Perioden 2009-2011
Vegard Tennebø
leder
Sunniva Vikan
nestleder
Anette Høye
rådsmedlem
Anette Aarstad
rådsmedlem
Morten Solheim
rådsmedlem
André Birkeland
rådsmedlem
Olaug-Eilind Haugstad
ansattes representant
Bjørnar Valbø
1. vararepr.
Karoline Moen
2. vararepr.
Einar Bårdsen
3. vararepr.
Perioden 2012-2014
Marit Elisabeth Berling
leder
Karoline Moen
nestleder
Anne Bergsrønning Eid
rådsmedlem
Eirik Eng Hauge
rådsmedlem
Karl-Johan Kjøde
rådsmedlem
Kaare Michael
Christoffersen

rådsmedlem
Olaug-Eilind Haugstad
ansattes representant
Espen Holm
1.vararepr.
Maria Teistedal Vikre
2.vararepr.
Sigrid Rege Gårdsvoll
3.vararepr.

Kontroll
komiteen
Anne Berit Fuglestad
leder
Holdslsnuten 26
4633 KRISTIANSAND
Terje Fjeldheim
Våg
5570 AKSDAL
John Egil Bergem
Nedre Svartberget 6
7300 ORKANGER
Elin Marie Østbø
1. vararepr.
Sverre Sigurd Aarmo
2. vararepr.
Svein Inge Thorstvedt
3. vararepr.

Valg
komiteen
Åge Løsnesløkken
leder
Vegårveien 8
4879 Grimstad

Eva Sivertsen
Skriverveien 13
8010 Bodø
Kristian Lande
Fløenbakken 33 A
5009 Bergen
Reidun Borøy
Fauchalds gate 19
2815 Gjøvik
Berit Synnøve
Danielsen
repr. fra Landsstyret
Sandbakkveien 46
2020 Skedsmokorset
Synnøve Risan
repr. fra de ansatte
Mårskrenten 24
6425 Molde
Geir Ivar Bjerkestrand
1.vararepr.
Ragnhild Løvseth
Øverland
2.vararepr.
Ivar Aae
3.vararepr.
Svein Arve Egeland
4.vararepr.

Hovedkontoret
Generalsekretariatet
Rolf Kjøde
Generalsekretær
Trond Pladsen
Administrasjonssjef

Elisabeth Nilsen
Organisasjonssekretær
Frid Drevvatne
Sekretær
Kathrine Løsnesløkken
(sluttet 2010)
Sekretær 40 %

Misjon- og fellesskapsavdelinger
Svein Granerud
Leder, Norge
Marianne Kraft
Misjonskonsulent
Else Kari Bjerva
(sluttet 2009)
Misjonskonsulent
Reidar Hillesund
(sluttet 2009)
Fellesskapsutvikler
Kari Johnsen
(sluttet 2011)
Misjonskonsulent
Torill Solli Haugen
(startet 2011)
Seniorkonsulent
Åge Hunestad
(sluttet 2011)
Forkynner

Misjon
internasjonalt
Hans Thore Løvaas
Leder (sluttet 2010) /
Seniorkonsulent
(2010-2012)
Anne Birgitta
Langmoen Kvelland
Leder (startet 2010)
Oddvar Holmedal
Prosjektkoordinator
Nils Magnar Sture
Prosjektkoordinator

Hildegunn Gjesdal
Tennebø (startet 2009)
Misjonskonsulent

Agenda 3:16
Per Arne Gjerdi
Redaktør Agenda 3:16
(sluttet 2012) /
Journalist (startet 2012)
Olav Elgvin (sluttet
2009) Journalist
Sindre Storvoll
(sluttet 2010) Journalist
Åse Fredrikke Ree
(2010- 2012)
Journalist
Susanne Lende
(2010-2012) Journalist
Birgitt Lopacki (startet
2012) Journalist
Helge Søvde (sluttet
2010 Markedskonsulent
Karl-Johan Kjøde
(sluttet 2009)
Markedskonsulent
Martin Mathisen
(startet 2010)
Markedskonsulent

Medieavdelingen
Leif Gunnar Vik
Medieleder
Hanne Liv Gyllander
Grafisk designer
Torunn Hvale
Grafisk designer
Helene C. Titterud
(vikar 2012)
Nettjournalist
Kristina Hvarnes
Andersen
Journalist (sluttet 2012)
/ Redaktør Agenda 3:16
(startet 2012)

Innsamling
Mari-Anne Nybraaten
Leder, Innsamling
Lillian Dombestein
Informasjonskonsulent
Morten Barth-Hansen
Databaseansvarlig
Ann Kristin Ruud
Innsamling og IKTkonsulent
Knut Eldhuset (sluttet
2010) IKT-konsulent
Jo Gjessing
(sluttet 2012)
Innsamling/IKTkonsulent

IKT
Knut-Bjarne Nordhaug
Leder, IKT

Økonomi
Øyvind Jordheim
Leder, Økonomi
Rune Mathiesen
Regnskapskonsulent
Bjørn Normann
Testamentariske gaver
Lars Ole Søvde
Utleie av leiligheter

Personal
Anne Birgitta L.
Kvelland (sluttet 2009)
Leder, Personal
Else Kari Bjerva (startet
2010) Leder, Personal
Eva Louise Hansen
Personalkonsulent

Drift Bolig og Gård
Magne Flatland
Driftsleder
Sten Holmann
(sluttet 2011)
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Vaktmester
Torleif Tveten
(startet 2011)
Vaktmester
Oppdaterte telefonnummer og mailadresser til ansatte finnes på
www.normisjon.no

Samarbeidsland
Her er tatt med alle
som i perioder har vært
ansatt i Normisjons
samarbeidsland, uavhengig av lengde på
opphold ute (barn er
ikke tatt med).

Aserbajdsjan
Bø Victoria
Bøe Ruth Ingrid
Bøe Arne
Feidal Jennifer
Feidal Jon Petter
Gjertsen John
Gjærde Liv
Holmedahl Annelis
Holmedahl Terje
Langen Trond
Aandstad Synnøve

Bangladesh
Andersen Erik Werner
Andersen Kristina
Hvarnes
Baarholm Marianne
Niemi Britt
Niemi Trond
Suiting Stephenson
Vold Inger Marie
Vold Olav
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Cuba
Ivar Sandnes (ulønnet)

Aatlo Ingvild
Aatlo Trond Erik

Ecuador

Nepal		

Gjerull Ole Andreas
Gjerull Aslaug Irene
Halden
Haga Kjetil Vestel
Haga Kristin
Røsvik de Vargas Åse
Venås Odd Magnus
Ølstørn Rannveig
Ølstørn Synnøve

Bøhler Erik
Bøhler Kristin
Bøhler Martin
Bøhler Åshild
Holmen Alice Kristine
Venås Ingvild
Vestøl Dorothea
Vestøl Magne

Kambodsja

Regionene

Köker Markus
Koeker Elke
Wang Bjørn

Agder

Mali
Deriaz Laurent
Deriaz Oddbjørg
Drevvatne Frid
Ebitu Anne Katrine
Ebitu Samuel
Ekern Karen
Enger Guri
Flacké Roar
Flacké Hildegunn
Glendrange Therese
Halvorsen Alf
Halvorsen Hilde
Haugsjå Hølje
Haugsjå Anita
Lassen Karina
Lygre Gjermund
Lygre Gunn Marit
Olsen Gimmi
Moskvil Kristian
Moskvil Møyfrid
Nyland Kjell
Risan Synnøve Irene
Sanden Jan
Sanden Elisabeth
Strand Jon Solve
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Regionkontor
Dronningens gt. 34 A
4608 KRISTIANSAND
tlf: 38 12 99 50
region.agder@normisjon.no

Ansatte 2009-2012
Arne Inge Vålandsmyr
Notto Inge Flaat
Oddvar Søvik
Erik Albert
Kjetil Vestel Hage
Senait Hagos Tesfazion
Ole-Martin Storemyr
Òluva Sofie Laksà
Gunhild Aabel
Gunnar Urstad
Per Erik Askedal Olsen
Åse Merete Rosenvold
Ingebjørg Berstad Torp
Kjetil Viland
Knut Bjørn Skyttermyr
Knut Svein Dale
Anne Honnemyr
Stein Jonassen

Acta
Bente Lill Flottorp
Lars Iver Wennerberg
Gry Åndal Paul
Hanne Fiddan
Olaug-Eilind Haugstad
Per Ove Solheim
Geirulf Stoveland
Geir Brokke
Ingvild Kristine Rosland
Tonje Teistedal
Trine H. Syvertsen
Trond Vorhaug

Leirsted
Agderstrand leirsted
Eikevn. 174
4640 SØGNE
tlf: 38 05 03 88
Lars Oddvar Olsen
Eikely leirsted
4827 FROLANDS VERK
tlf: 37 03 96 80
Kristen Jamvold
Kristian Tønnesøl
Nils Birger Lorentsen
Sonja Aas
Svein Jarle
Guldbrandsen
Vidar Øvland
Helga Skomedal
Frode Sørensen
Irene Karin Bjørklund

Regionblad
Nytt fra Normisjon Rogaland/Agder
Redaktør (Agder):
Ole Martin Storemyr

Hordaland
Regionkontor
Øvre Korskirkealm. 5
5017 BERGEN
Tlf: 55 21 40 90
region.hordaland@normisjon.no

Ansatte
Bjørn Malvin Hisdal
Regionleder
Aud Else Vesetvik
Eystein Wiig
(sluttet 2011)
Martin Olsen
(startet 2011)

Acta
Liv-Helga Fure
(sluttet 2010)
Acta-leder
Hilde Joy Vestøl
(startet 2010)
Acta-leder
Kari Gangsø
(sluttet 2010)
Solveig Gravem
Angelskår
(startet 2011)

Regionsblad
Nytt fra Normisjon Hordaland/Sogn og
Fjordane
Ansvarlig redaktør
(Hordaland):
Hilde Joy Vestøl

Møre
Regionkontor

tlf: 71 25 42 59
region.more@normisjon.no

Ansatte
Synnøve Risan
regionleder
Knut Gjengedal
(sluttet 2011)
Randi Kvamme
Liv Johanne Opstad
Lisabeth Østergaard

Acta
Gunnar Bergem
Acta-leder
Dagny K. Mathiesen,
Paul Yttervik
Seetiangtham

Leirsteder
Vassbotten leirsted
6674 KVISVIK
Ismet Kajolli
Ikke betjent

Regionblad
Nytt fra Normisjon Møre
Ansvarlig redaktør:
Synnøve Risan

Nord
Regionkontor
Løkkeveien 2
Pb 1280
9505 Alta
Tlf: 77 68 35 01
region.nord@normisjon.no

Ansatte

Ansatte

Odd-Arne Sørensen
(sluttet 2012)
Regionleder
Wencke K.Bjørklund
(startet 2009)
Fung.regionleder
Magnar Hellesøy
(sluttet 2010)
Ann Karin Holm
(sluttet 2010)

Alf Henry Rasmussen
(sluttet 2010)
Magnar Zahl
(startet 2011)
Regionleder
Sarah Ørnevik (2009)
Anne Brit Sukka
(sluttet 2012)
Ingrid Anita
Kristoffersen
(2009/2010 og
2011/2012)
Johannes Lindeløv
(startet 2011)
Ole Ragnar Norheim
Jenssen (startet 2011)

Acta
Silje A. Reiertsen
(startet 2009)
Karoline Wang (2009)
Mette Marit S.Granerud
(2011-2012)
Martin Haagensen
(2012)

Regionblad
Nytt fra Normisjon Nordland/Troms/
Finnmark
Ansvarlig redaktør
(Nord (Troms og
Finnmark)):
Wencke K. Bjørklund

Nordland
Regionkontor
Kongens gt. 12
8006 BODØ
Postadresse:
Postboks 672
8001 BODØ
Tlf: 40 43 76 92
region.nordland@
normisjon.no

Acta
Laila Bleikvassli
Magnar Zahl
(2007-2010)
Øyvind Nordkil
(2007-2011)
Lill Tove Lunheim
(2011-)
Eva Sivertsen

Leirsted
Karihaug Leirsted
8647 BLEIKVASSLIA
Tlf: 41 56 07 92
Laila Bleikvassli
Bestyrer

Regionblad
Nytt fra Normisjon Nordland/Troms/
Finnmark
Ansvarlig redaktør
(Nordland):
Lill Tove Lunheim

Storgt. 43/45
6413 MOLDE
Treårsmelding – Oversikt/adresser
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Oppland
Regionkontor
Besøksadresse:
Østre Totenveg 120 P
2816 GJØVIK
Postadresse:
Postboks 504
2803 GJØVIK
tlf: 61 13 03 40
E-post: oppland@
normisjon.no

Ansatte
Arve Sundby
konstituert regionleder
Tor-Arne Isene
Regionleder
sluttet 31.12.2008
Aslaug Leirdal,
sluttet 31.07.2008
Ann Helen Aaslund
Henrik Solhaug
Solveig Haugen Tusvik
Randi Korsveien
Hanne Mette Roås,
Arve Sundby
Anlaug Seljevold
Rannveig Bjørke
May Britt Ødegård og
Anne Thon

Leirsteder
Kirketeigen
Ungdomssenter og
Camping
Bygdahusvn. 11
2642 KVAM
tlf: 61 21 60 90
post@kirketeigen.no
Vertsskap:
Gerd Marie Wullum
Per Wullum
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Skogstad Leirsted
2843 EINA
tlf: 61 19 51 66
Bestyrerpar:
Eva og Hans Gjesdal
Else Stensrud

Regionblad
Nytt fra Normisjon Oppland/Øst
Ansvarlig redaktør
(Oppland):
Arne Bøe

Rogaland
Regionkontor
Flintergata 4
4307 Sandnes
Tlf: 51 68 27 50,
region.rogaland@normisjon.no

Administrasjon/
ledelse
Roar Flacké
(sluttet 2009)
regionleder
Erik Rørtveit
regionleder
(startet 2009)
Einar Larsen
adm.leder
Torunn Fjelde Hansen
Helene Skimmeland
Marit Bergtun Stava

Voksenarbeid
Modgunn Brynjelsen
Bjørn Storm Johansen
(startet 2010)
Aud Vihovde Hoftun
Hans Høie
Kørner Høie

Oversikt/adresser – Treårsmelding

Gjermund Lygre
Jo Kjetil Løsnesløkken
Inge Morten Paulsen
Ketil Stokkeland
Unni Sæves Vignes
(startet 2009)
John Birger Wold

Acta
Thomas Thesen
(startet 2011)
Actaleder
Ingar Auklend
(sluttet 2010)
Marie Stava Blomset
(sluttet 2010)
Glenn Helge Bårdsen
(sluttet 2009)
Kristian Eiane
(startet 2011)
Lina Fisk Eide
(startet 2010)
Ane Holden Vincent
(startet 2011)
Jorun Marie Hauge
Kenneth Kolltveit
Daniel Overskott
(startet 2011)
Matthew Rishton
(sluttet 2011)
Leif Inge Sørskår
Velaug Trodahl
Anette Aarstad
(sluttet 2009)

Leirstedene
Kjersti Hausberg Bjerga
(startet 2010)
Kirsti Byberg
Siv Elin Byberg
(sluttet 2011)
Gunnar Eltervåg
(sluttet 2009)
Marit Fisketjøn
(sluttet 2011)

Norvald Horve
Bodil Høie
Kørner Høie
Lillian Søvik Håheim
(sluttet 2011)
Sølvi Jøssang
(startet 2011)
Lars Håkon Løland
(sluttet 2010)
Hildbjørg Mannes
(permisjon)
Sveinung Notvik
(sluttet 2010)
Einar Tjørn
Johne Varland
Kurt Veland
(startet 2011)
Olaug Ytreland
(sluttet 2011)
Horve Ungdomssenter
Horve
4308 SANDNES
Tlf: 51 67 08 36
Mob: 404 12 855
horve@normisjon.no
Vaulali Leirsted
Tjøstheimvn 521
4120 TAU
Tlf: 51 74 64 43
Mob: 993 15 459
vaulali@normisjon.no
Stemnestaden
Grinde
5570 AKSDAL
Tlf: 52 77 55 53
Mob.: 975 89 956
stemnestaden@normisjon.no
Stavtjørn Misjonssenter
4389 VIKESÅ
Tlf: 51 67 08 36

Regionblad

Leirstader

Forsamlingene

Nytt fra Normisjon Rogaland/Agder
Einar Larsen
Redaktør

Fjordly Ungdomssenter
6711 Bryggja
Tlf. 92 20 94 70
fjordly@normisjon.no

Porsgrunn Normisjon
Ulf Børje Rahm

Sogn og
Fjordane

Teigen leirstad
6940 Eikefjord
Tlf. 57 74 81 48
teigen@normisjon.no

Sogn og Fjordane
Nordstrandvegen 12
Postadresse:
Postboks 162
6821 Sandane
Tlf: 57 86 63 4
E-post: sof@normisjon.
no

Tilsette
Jan Magne Moi
Signy Bjarnastein
Ingebjørg Isane Fure
Solveig Orheim Nome
Anne Kristin Gunvordal
Stine Kirkeli
Marius Økland
Gunhild Aabrekk
Sissel Kristin Åbrekk
Solveig Helene Geithus
Oline Myklebust

Leirstad/retreat
Svanhild Juvik
Olaug Aa
Jorunn Lunde
Olav Gjesdal
Magne Hoddevik
Ruth Kassen
Kjellfrid Rundshaug
Bjørnar Jakobsen
Randi Ytrehus
Ove Aksnes
Kari Laila Aksnes
Haldis Håvik

Regionavis
Nytt frå Normisjon –
Hordaland/Sogn og
Fjordane
Ansvarlig redaktør
(Sogn og Fjordane)
Jan Magne Moi

Telemark
Regionkontor
Lundeg. 15
3724 SKIEN
Postadresse:
Postboks 297 Sentrum
3701 SKIEN
Tlf: 35 52 28 78,
region.telemark@ normisjon.no

Region/
administrasjon
Sam Tore Bamle
Regionleder
Lillian Ottersen
Christopher Millett

Acta
Gunn Marit Eriksrød
Selle, Acta-leder
Knut Gunnar Støyle

Leirsted
Trovassli leirsted
Øyfjell
3860 HØYDALSMO
Aslak Breiseth
Oksøya leirsted
3950 BREVIK
Tor Erik Helvin

Regionblad
Nytt fra Normisjon Vestfold/Buskerud
og Telemark
Opplag ca. 1200
Ansvarlig redaktør
(Telemark):
Sam Tore Bamle

Trøndelag
Regionkontor
Prinsensgate 22 B
7012 Trondheim
tlf: 73 87 04 40,
region.trondelag@
normisjon.no

Administrasjon/
ledelse
Inger Brit Rødberg
Regionleder
Ingvill Hoås Butli
Sigrid Håland

Jorun O Uglem,
Ellen Hellesø
Ingrid Fossan
Janne Gjønnes
Kambestad
Ingrid Randby Bjørkøy
Kim Ervik
Martha Estendatter
Græsli
Martin Vingen
Rune Breivold Haugen
Kristine Hjellen

Voksenarbeidet
Bjørn Roger Karlsen
Erlend Evenstad
Astrid Breivold,
Martha Stormo

Leirsteder:
Imi Stølen
Jakob Nielsen
Mona Granheim
Eilert Illøkken
Ivar Heggdal
Mary Gunnesmæl
Ingebjørg Aalbu
Maria Cyril
Elsa Uv
Torgeir Eikli
Per Olav Sliper
Rosita Krovoll
Solveig S Aalbu
Norun Aagård
Ida Granheim
Agnes synøve Illøkken
Anniken Vagnildhaug

Acta
Elisabeth Berg
Ingrid Meese
Tone Laugen
Andre B Trætnes
Treårsmelding – Oversikt/adresser
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Vestfold/
Buskerud
Regionkontor
Lundeg. 15
3724 SKIEN
Postadresse:
Postboks 297 Sentrum
3701 SKIEN
Tlf. 35 52 28 78
region.vestfold.buskerud@ normisjon.no

Region/
administrasjon
Sam Tore Bamle
regionleder
Tor Bringaker
Gunnvor Kreken

Acta
Svein Tony Gårdsø,
Acta-leder

Forsamlingene
Sandefjord Normisjon
Tor Arne Teien
Norkirken Drammen
Ejgil Nielsen
Ellen Opsal
Norkirken Kongsberg
Helge Skaaheim
Jens Iver Jensen
Khaliun Undrakh

Leirsteder
Strand leirsted og
gjestegård
Østerøyveien 233
3237 SANDEFJORD
tlf: 404 97 514
Berit Kulms
Åse Nygård Agledal
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Regionblad
Nytt fra Normisjon Vestfold/Buskerud og
Telemark
Ansvarlig redaktør
(Vestfold/Buskerud):
Sam Tore Bamle

Øst
Regionkontor
Staffeldtsgate 4
0166 OSLO
tlf:22 98 60 70
fax: 22 98 60 71
region.ost@
normisjon.no

Voksenarbeidet
Jan Tore Anthonisen,
konstituert regionleder
til 08.2009,
regionleder fra 2011
Terje Holmedahl,
regionleder,
(sluttet 2011)
Randi Buflaten,
(sluttet 2011)
Leif Gordon Kvelland
Sigmund Danielsen
Vivian Nærvik,
(sluttet 2009)
Nora Dub Dybdal,
(sluttet 2010)

Fellesskapsutviklere:
Reidar Hillesund,
(sluttet 2011)
Arild Hovden,
(sluttet 2010)
Bertel Hjortland,
(sluttet 2009)

Oversikt/adresser – Treårsmelding

Steinar Medhaug,
(sluttet 2009)
Vegard Tennebø,
(sluttet 2009)
Ole Kristian Sand

Leirsteder

Acta

Dalen Ungdomssenter
c/o Normisjon
region Øst
Staffeldtsgt. 4
0166 OSLO
tlf: 22 98 60 70

Jostein Larsen,
Actaleder
Morten Ruud
Marie-Kvalbein Olsen,
(sluttet 2009)
Signe Marie Håland
Guro Lilleaasen,
(sluttet 2011)
Anne-Lin Bringaker
Hynnekleiv
Øyvind Grøthe
Kjøllesdal,
(sluttet 2010)
Petter Piita Isaksen
Stina Bratland,
(sluttet 2011)
Arild Hovden
Gunhild Kvåle
Westgaard,
(sluttet 2011)
Åshild Høllesli,
sluttet 2009
Pål Atle Normann,
(sluttet 2010)

Leirsteder:
Nina Hamre Bjørklund
Gunn Fjeld,
sluttet mars 2010
Carl Olav Gram
Førrisdahl
John Eivind Johansen
Bjørn Nordvang,
(sluttet april 2010)
Morten Aaslund

Fossheim Leirsted
1960 LØKEN
tlf: 63 85 11 65
fossheim@leirweb.no

Haraset leirsted
2330 VALLSET
tlf: 62 58 72 6
mob: 991 56 084
bjorn.fjeldstad@
normisjon.no
Hammeren leirsted
Tlf: 91814553
bjonnie@start.no

Regionblad
Nytt fra Normisjon Oppland/Øst
Ansvarlig redaktør (Øst)
Jan Tore Anthonisen

Østfold
Regionkontor
St Marie g 99
1706 Sarpsborg
Postadresse:
Postboks 269
1702 Sarpsborg
tlf: 69 13 36 60
region.ostfold@
normisjon.no

Ansatte
Jens Pedersen
(sluttet 2009)
Bjørnar Holmedal
(startet 2009)
regionleder
Gunnar Navestad
(sluttet 2010)
Vera Heines
Boe Johannes
Hermansen
Ole Martin Rudstaden
(sluttet 2010)
Elise Volen
(startet 2010)
Actaleder
Torill Bredeg
Lin Katrin Mørken
(sluttet 2011)
Anne Lise Dahle
Espen Klingsheim
(startet 2012)

Leirstedene
Kjell Pettersen
Arnfinn Hagen
(sluttet 2009)
Trine Allum Møllerop
(sluttet 2009
Odd Jørgen Bredeg
(startet 2010)
Øyvind Brede Gjerløw
(startet 2012)
Knut Edlar Arnesen
Jane Fosser
(sluttet 2010)
Wenche Bjørknes
(startet 2010)

Leirsteder
Misjonssenteret
(Solgt i 2011)
1892 DEGERNES
region.ostfold@
normisjon.no

Sauevika
1684 VESTERØY
tlf: 69 37 70 44
Sjøglimt
1870 ØRJE
Tlf: 69 81 12 37

Regionblad:
Nytt fra Normisjon Østfold
Ansvarlig redaktør:
Bjørnar Holmedal

Barnehager
(pr 1.1.2012)

Kjærre
Misjonshusets
barnehage
Saltnesveien 54
1626 Manstad
Tlf: 69 33 03 31

Glenne barnehage
Aspeveien 1
1781 Halden
Tlf: 69 19 02 32

Menighetens
barnehage i
Eidsberg
Trømborg
Menighetshus
1850 MYSEN
Tlf: 69 89 73 25
Menighetens barnehage, avd. Hebron
Menighetens barnehage, avd. Bethania
Menighetens barnehage, avd. Hærland
Menighetens barnehage, avd. Trømborg

Øymark
Barnehage

Noahs Ark
Barnehage

1870 ØRJE
Tlf: 69 81 41 05

Nøstevegen 28
3400 Lier
Tlf: 31 02 68 40

Noahs Ark
Barnehage

Sando Barnehage

Bergveien 13
1890 RAKKESTAD
Tlf: 69 22 30 68

Tveitemovn. 4
3570 ÅL
Tlf: 32 08 55 85

Lillestrøm Åpen
Barnehage

Eplehagen
Barnehage

Normisjon Lillestrøm
P.B. 129
2001 LILLESTRØM
Tlf: 63 80 21 61

Tveitanvn. 52
3944 PORSGRUNN
Tlf: 35 54 95 48/ - 49

Viken Barnehage

Solborg
Barnehage

Østre Totenvn. 120
2816 GJØVIK
Tlf: 61 17 69 19

Tjennsvollvn. 44
4021 STAVANGER
Tlf: 51 52 73 78

BMB’s Barnehage

Søndagsbakken
Barnehage

Hvittingfossvn 101
3080 HOLMESTRAND
Tlf: 33 05 15 87

Gjennestad
Barnehage
Gjennestad
Gartnerskole
3160 STOKKE
Tlf: 33 36 36 64

Kodal og
Vaggestad
Familiemisjon
Fasanveien 10
3243 Kodal
Tlf: 33 44 13 43

Kvelde Barnehage

Vennesla Bedehus
4700 VENNESLA
Tlf: 38 15 72 00

Birkeland
Barnehage
Strøget
4760 BIRKELAND
Tlf: 37 27 63 75

Eikely Barnehage
4827 Frolands Verk
Tlf: 37 03 84 83

Dalen Barnehage
Dalen Austre Moland
4849 ARENDAL
Tlf: 37 03 33 30

P.B. 59 3282 KVELDE
Tlf: 33 11 23 58
Treårsmelding – Oversikt/adresser
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Eikely Barnehage

Heimly Barnehage

Jektevn. 17
5535 HAUGESUND
Tlf: 52 71 71 16

Ørnevn. 2
9015 TROMSØ
Tlf: 77 67 08 97

Stemnestaden
Barnehage
Grinde
5570 AKSDAL
Tlf: 52 77 56 46

Fjordly Barnehage
6711 BRYGGJA
Tlf: 57 85 33 95

Solvang
Barnehage
Sunnfjord
Folkehøgskule
6800 FØRDE
Tlf: 57 82 30 03

IMI begravelsesbyrå, Tromsø

Bok & Media AS –
Adm.

IMI Barnehage

Vestregata 24
Pb. 322, Sentrum
9254 TROMSØ
Tlf: 77 66 25 00

Grensen 3
0157 Oslo
Tlf. 22 00 87 70

Bakkevn. 15
9511 ALTA
Tlf: 78 43 45 83

Karmøy
Begravelsesbyrå

Hotell
Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen
6793 INNVIK
Tlf: 57 87 49 90
post@innvikfjordhotell.
no
www.innvikfjordhotell.
no

Fredly Barnehage

Holmely

7353 BØRSA
Tlf: 72 86 30 55

6711 BRYGGJA
holmely@nm-hotels.no
Tlf: 92.20 93 55

Dagali Barnehage
Røstadlia Nedre 3
7600 LEVANGER
Tlf: 74 08 23 40

Purktrøa
Gårdsbarnehage
Voll
7620 Skogn
Tlf: 74 09 51 60

Askeladden
Barnehage
Gamlevn. 7/ P.B. 711
7650 VERDAL
Tlf: 74 07 94 09
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Begravelsesbyråer
IMI
Begravelsesbyrå
Strandgt.192
5525 HAUGESUND
Tlf: 52 70 19 70

Haugaland
Begravelsesbyrå
Stakkestadvegen 43
5563 FØRRESFJORDEN
Tlf: 52 77 61 41

Oversikt/adresser – Treårsmelding

Rådhusvegen 7
Pb. 218
4296 ÅKREHAMN
tlf: 52 81 62 22

Forretningsvirksomheter
(pr 1.1.2012)

Bok & Media
Gruppen AS
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf: 22 00 87 70

Luther Forlag AS
Grensen 3
0157 Oslo
Tlf: 22 00 87 80
www.lutherforlag.no

Avenir Forlag
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 00 87 80
www.lutherforlag.no

Prokla Media
Grensen 3
0157 Oslo
Tlf. 22 00 87 80
www.lutherforlag.no

Bok & Media
Nettbokhandel
www.bokogmedia.no

Bok & Media
Bergen
Vestbok AS
Vetrlidsalm.1
5014 Bergen
Tlf: 55 31 79 63
e-post: bergen@
bokogmedia.no

Bok & Media Bodø
Storgt. 28, Pb 481
8006 Bodø
Tlf: 75 52 53 54
e-post: bodo@
bokogmedia.no

Bok & Media Bryne
Storgata 26
4349 Bryne
Tlf: 51 48 24 49
e-post: bryne@
bokogmedia.no

Bok & Media
Drammen
Magasinet Nedre
Storgaten 6
3015 Drammen
Tlf: 32 83 52 95
e-post: drammen@
bokogmedia.no

Bok & Media
Finnsnes

Bok & Media
Lillesand

Pb 143
9305 Finnsnes
Tlf: 77 84 24 50
e-post: finnsnes@
bokogmedia.no

Storgt. 6
4790 Lillesand
Tlf: 37 27 11 70
e-post: lillesand@
bokogmedia.no

Bok og Media
Frekhaug

Bok & Media
Lillestrøm

Frekhaug Torg,
Havnevegen 29
5818 Frekhaug
Tlf: 55 31 89 89
e-post: frekhaug@
bokogmedia.no

Nittedalsgaten 21
2000 Lillestrøm
Tlf: 63 80 29 60
e-post: lillestrom@
bokogmedia.no

Bok & Media
Grimstad
Oddensenteret,
Odden 1
4876 Grimstad
Tlf: 37 04 40 75
e-post: grimstad@
bokogmedia.no

Bok & Media
Haugesund
Haraldsgate 119
5527 Haugesund
Tlf: 52 72 15 30
e-post: haugesund@
bokogmedia.no

Bok & Media
Kristiansand
Pb 470, Markensgt. 42
4664 Kristiansand
Tlf: 38 12 05 60
e-post: kristiansand@
bokogmedia.no

Bok og Media
Lyngdal
Kirkeveien 2
4580 Lyngdal
Tlf: 38 34 60 60
e-post: lyngdal@
bokogmedia.no

Bok & Media
Mandal
Pb 175, Store Elvegt.14
4514 Mandal
Tlf: 38 26 33 99
e-post: mandal@
bokogmedia.no

Bok & Media
Molde
Pb 293, Storgata 41
6401 Molde
Tlf: 71 25 23 75
e-post: molde@
bokogmedia.no

Bok & Media
Norheimsund

e-post: norheimsund@
bokogmedia.no

Bok & Media
Nærbø
Pb 143, Torggata 4
4367 Nærbø
Tlf: 51 43 46 55
e-post: narbo@
bokogmedia.no

Bok & Media Oslo
Akersgt. 47
0180 Oslo
Tlf: 22 82 32 20
e-post: oslo@
bokogmedia.no

Bok & Media
Sandnes
Langgt. 24
4306 Sandnes
Tlf: 51 66 55 15
e-post: sandnes@
bokogmedia.no

Bok & Media
Sarpsborg
St. Mariesgate 84
1706 Sarpsborg
Tlf: 69 15 14 69
e-post: sarpsborg@
bokogmedia.no

Bok & Media
Stavanger
Haakon VII`s gate 9
4005 Stavanger
Tlf: 51 56 31 00
e-post: stavanger@
bokogmedia.no

Bok & Media
Trondheim
Olav Trygvassonsgt.22
7011 Trondheim
Tlf: 73 52 74 80
e-post: trondheim@
bokogmedia.no

Bok & Media
Tønsberg
City Shopping Storgt 32
3103 Tønsberg
Tlf: 33 31 67 05
e-post: tonsberg@
bokogmedia.no

Bok & Media
Ulsteinvik
Amfi Ulsteinvik
6065 Ulsteinvik
Tlf: 70 00 79 90
e-post: ulsteinvik@
bokogmedia.no

Bok & Media
Ålesund
Amfi senter Moa gård
6010 Ålesund
Tlf: 70 17 40 30
e-post: alesund@
bokogmedia.no

Skoler
Høyskolen i Oslo
Linstowsgate 3
0166 Oslo
Tlf: 22 98 61 00
post@staffeldtsgate.no
www.staffeldtsgate.no

Grova 25
5600 Norheimsund
Tlf: 56 55 11 33
Treårsmelding – Oversikt/adresser
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NLA - Høgskolen
for kristendomskunnskap, pedagogikk og
interkulturell forståelse
Amalie Skramsvei 3,
boks 74 Sandviken
5812 Bergen
tlf. 55 54 07 00,
post@nla.no
www.nla.no

NLA Lærerhøgskolen
Olav Bjordalsvei 41,
5111 Breistein
Tlf. 55 53 69 00
postlh@nla.no
www.nla.no

ACTA Bibelskole
Gunnar Warebergsgt
15
4021 Stavanger
Tlf: 51 84 21 60
acta@imikirken.no
www.actabibelskole.no

Bibelskolen i
Grimstad
Østerhusmonen 81
4879 Grimstad
tlf: 37 25 68 00
post@bibelskolen.no
www.bibelskolen.no

Gå Ut Senteret
Dalsætervegen 3
2090 Hurdal
Tlf: 63 98 77 77
post@gus.no
www.gus.no

Bakketun
Folkehøgskole
Volhaugveien 40
7650 Verdal
Tlf: 74 04 91 00
adm@bakketun.fhs.no
www.bakketun.fhs.no

Bjerkely
Folkehøyskole
2266 Arneberg
Tlf: 62 95 65 00
bjerkely@bjerkely.fhs.
no
www.bjerkely.fhs.no

Danvik
Folkehøgskole
Fagerlibakken 1
3046 Drammen
Tlf: 32 26 76 00
Info@danvikfhs.no
www.danvikfhs.no

Folkehøgskolen
Sørlandet
Folkehøgskoleveien 30
4760 Birkeland
Tlf: 37 28 11 00
post@fhssorlandet.no
www.fhssorlandet.no

Fredly
Folkehøgskole
7353 Børsa
Tlf: 72 86 29 90
kontor@fredly.fhs.no
www.fredly.fhs.no

Grenland
Folkehøgskole
Tveitanvegen 58
3946 Porsgrunn
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Tlf: 35 56 04 50
info@grenland.fhs.no
www.grenland.fhs.no

Haugetun
Folkehøgskole
Haugetunveien 3
1667 Rolvsøy
Tlf: 69 36 27 20
haugetun@haugetun.
no
www.haugetun.fhs.no

Høgtun
Folkehøgskole
6639 Torvikbukt
Tlf: 71 29 13 30
kontor@hogtun.no
www.hogtun.no

Nordfjord
Folkehøgskule
Vereide
6823 Sandane
Tlf: 57 86 80 40
kontor@friluftslivskulen.no
www.friluftslivskulen.
no

Risøy
Folkehøyskole
Risøyveien 15
4912 Risøy
Tlf: 37 19 93 50
post@risoy.fhs.no
www.risoy.fhs.no

Sagavoll
Folkehøgskole
Håtveitvegen 2
3810 Gvarv
Tlf: 35 95 91 00
sfadmin@sagavoll.fhs.
no
www.sagavoll.no

Solborg
Folkehøgskole
Thensvollveien 44
4021 Stavanger
Tlf: 51 51 01 00
solborg@solborg.fhs.
no
www.solborg.fhs.no

Sunnfjord
Folkehøgskule
Solvang 3
6800 Førde
Tlf: 57 82 99 60
kontor@sunnfjord.fhs.
no
www.sunnfjord.fhs.no

Viken
Folkehøgskole
Østre Totenvei 120
2816 Gjøvik
Tlf: 61 13 15 00
viken@viken.fhs.no
www.viken.fhs.no

Øytun
Folkehøgskole
9518 Alta
Tlf: 78 44 91 40
oytun@oytun.fhs.no
www.oytun.no
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Totalt antall givere til
Normisjon sentralt og
regioner
15 796

Antall fellesskap/
foreninger i Normisjon
1409

2009

1351

1272

2010

2011

2009

2010

Gaver fra Normisjons fellesskap/
foreninger til Normisjon sentralt
og regioner i mill. kr
12,3

2011

18,3

19,3

19,3

12,7
11,5

4,4
1,6

120

15 529

15 199

2,0

4,5

5,2

2,6

2009 2010 2011

2009 2010 2011

2009 2010 2011

2009 2010 2011

Uspesifisert

Øremerket
nasjonale
prosjekt

Øremerket
internasjonale
prosjekt

Til sammen

Tabeller – Treårsmelding

Antall faste giveravtaler til
Normisjon sentralt og regioner

2923

2009

3227

3203

2010

2011

Fadderskap

4773

4644

4445

2009

2010

2011

Andre giveravtaler

7696

7871

7648

2009

2010

2011

Totalt antall
giveravtaler

Totalt gavebeløp til Normisjon sentralt
og regioner i mill.kr
61, 6

66,3

69,1

13,9
2009

2010

2011

Ordinære gaver

2009

75,6

73,6

2009

2010

90,6

21,5
7,3
2010

2011

Testamentariske
gaver

2011

Til sammen

Treårsmelding – Tabeller
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Totalt gavebeløp til Aserbajdsjan og beløp brukt i
landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr
6,0
3,0

5,4
2,5

2,3

Innkommet

Brukt i landet

Innkommet

2009

4,5

Brukt i landet

Innkommet

2010

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til Bangladesh og beløp brukt i
landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr
5,8
4,5

4,3
2,3

2,2

2,2

Innkommet

Brukt i landet

Innkommet

2009

Brukt i landet

Innkommet

2010

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til Bhutan og beløp brukt i
landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr
1,7
0,3
Innkommet

Brukt i landet

2009
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0,9

0,6
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Innkommet

Brukt i landet

2010

0,4

0,2
Innkommet

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til Cuba og beløp brukt i landet
inkl. støtte fra Norad i mill. kr
2,1
0,2

0,2

0,2

Innkommet

Brukt i landet

Innkommet

2009

Brukt i landet

0,2

0,1

Innkommet

2010

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til Ecuador og beløp brukt i
landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr
3,7

3,4
1,8

1,5

1,5

Innkommet

Brukt i landet

Innkommet

2009

3,5

Brukt i landet

Innkommet

2010

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til India og beløp brukt i landet
inkl. støtte fra Norad i mill. kr
2,0

2,0

2,0

2,5

2,1

0,6
Innkommet

Brukt i landet

2009

Innkommet

Brukt i landet

2010

Innkommet

Brukt i landet

2011

Treårsmelding – Tabeller
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Totalt gavebeløp til Kambodsja og beløp brukt i
landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr
0,8

0,4
Innkommet

Brukt i landet

1,3
0,3
Innkommet

2009

Brukt i landet

1,2

0,6
Innkommet

2010

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til Mali og beløp brukt i landet
inkl. støtte fra Norad i mill. kr
7,9

4,7

4,2

3,8

Innkommet

Brukt i landet

7,6

7,1

Innkommet

2009

Brukt i landet

Innkommet

2010

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til Nepal og beløp brukt i landet
inkl. støtte fra Norad i mill. kr
*Innsamlede penger over budsjett er satt på fond
for å dekke utbygging av sykehuset i Okhaldhunga
4,7
1,7

Innkommet

Brukt i landet

2009
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4,3

3,5

3,2

Tabeller – Treårsmelding

1,5

Innkommet

Brukt i landet

2010

Innkommet

Brukt i landet

2011

Totalt gavebeløp til internasjolalt arbeid og beløp
brukt i landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr
28,3

28,0
28,8

18,15
16,9
15,6

Innkommet

Brukt i land

2009

Innkommet

Brukt i land

2010

Innkommet

Brukt i land

2011

Treårsmelding – Tabeller
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Antall ansatte i
Normisjon sentralt
40

2009

34

31

2010

2011

Normisjons avtaler med Samarbeid Menighet
og Misjon, SMM
198

2009

214

190

2010

2011

1,9

2,0

1,9

2009

2010

2011

SMM-overføringer i mill. kr

Antall SMM-avtaler

Gaver fra menigheter i den norske kirke i mill. kr
518
483

2009

2010

Antall kirkeoffer
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449

2011

2,2

2,0

2,0

2009

2010

2011

Kirkeoffer i mill. kr

Antall langtidsmisjonærer i
Normisjons tjeneste
27

29

Antall besøk på
www.normisjon.no
per måned
25 1274
22 800

27
19 820

2009

2010

2011

Antall abonnenter
på regionavisen
Nytt fra Normisjon
22 537
21 758

21 217
2009

2010

2011

Antall abonnenter
på Agenda 3:16
11 588

2009

2010

2011

2009

10 958

10 755

2010

2011

Treårsmelding – Tabeller
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