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6  Treårsmelding – Forord

Forord

Tormod Kleiven,
Landsstyreleder

Treårsmeldingen er en beskrivelse av hva som er gjort i Normisjon 
ut fra de mål og strategier som ble vedtatt ved generalforsamlingen i 
2015. Den er en hjelp til å tydeliggjøre hvor vi er nå, slik at vi kan 
snakke sant om hvor vi skal. Treårsmeldingen er samtidig en  
beskrivelse der vi deler noe av det Gud har gjort og gjør i våre  
sammenhenger.

Det er trostyrkende å se at vi får stå i en tjeneste hvor nye  
generasjoner og folkeslag får del i budskapet om Jesus Kristus, og 
hvor mennesker som lider og har det vondt får hjelp og omsorg. 
Likevel vil vi så gjerne nå lenger ut. Begrensningene på grunn av 
manglende ressurser er paradoksale, når vi aldri før har hatt større 
velstand og dermed bedre forutsetninger for å gjøre mer. 

Normisjon er Guds misjon. Vi takker ham for at vi får være med 
i Guds rikes arbeid. Så trenger vi også å stå sammen om å rope til 
ham om hjelp og visdom til å målrette og utvikle arbeidet vårt slik 
han vil. Det starter med bønn. Det er avhengig av bønn.

Satsingsområder 
Vi tror et resultat av bønn er arbeidet som ble initiert i 2016 av vår 
generalsekretær for å avklare hva som er Normisjons selvforståelse 
og identitet i dag. Det har vært en omfattende prosess, men den har 
vist i klartekst at Normisjon ikke har noen identitetskrise. For det 
første er det stor enighet om hva som er viktigst for oss å gjøre fram-
over. For det andre samsvarer dette nettopp med hva som er kjerne-
områder i dagens Normisjon: Barn og unge, misjon og  
fellesskap. Identitetsprosessen står nærmere beskrevet s. 20.

 
Vi vil virkeliggjøre Guds kall 
Vår utfordring er hvordan vi skal prioritere og fokusere innsatsen 
vår og ressursene våre slik at vi nettopp satser på det viktigste, det vi 
tror er Guds kall til oss som Normisjon.  

Vi gleder oss over det mangfoldige arbeidet Acta utfører  
gjennom ulike lag og grupper, kor og leirer for barn og unge rundt 
omkring i landet. Vi er i dette arbeidet velsignet av vår Herre med 
mange kreative og dyktige ledere. Det viktigste i Actas arbeid er at 
barn og unge får møte Jesus, tilhøre ham og være i fellesskap hvor 
han virker. Så ønsker vi samtidig at flest mulig Actafolk skal bli og 
forbli Normisjonsfolk, slik at vi fortsatt kan nå ut til nye genera- 
sjoner og folkeslag.

Vi har et viktig misjonsarbeid i Normisjon. Store og små felles-
skap, skoler og Alphaarbeid kan stå som gode eksempler på dette i 
Norge. Internasjonalt ser vi at misjon i dag er annerledes enn misjon 
i går. Men budskapet og målet er det samme. Vi leter etter måter å 
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invitere flere givere inn i dette arbeidet, som vi opplever både 
dynamisk og målrettet. Særlig satser vi nå i Sør- og Sørøst Asia 
og i Vest Afrika, slik langtidsstrategien vår sier. Vi tror det blir 
viktig framover å knytte internasjonal misjon enda tettere 
sammen med fellesskap og arbeidslag i Norge. Det vil gi større 
rikdom begge veier. Noen av våre menigheter og regioner har 
gått foran og vist vei i dette. 

Fellesskap har alltid vært og vil alltid bli avgjørende bygge-
steiner i misjon på Normisjons vis. Guds rike her på jord er  
synliggjort i fellesskap som samles i Jesu navn. Der er Jesus til 
stede og virker med sin Ånd, slik at mennesker kommer til tro 
og får hjelp til å vokse i troen. Fellesskapene våre er derfor både 
et mål i seg selv og et virkemiddel til å nå våre mål. Den aktuelle 
kirkesituasjonen gjør ikke behovet for å etablere menigheter 
mindre. Men også uavhengig av kirkesituasjonen handler misjon 
i Normisjon om å plante og bygge fellesskap, både i vårt eget 
land og i våre samarbeidsland.  

Hvordan gjør det vi dette?
I den andre delen av arbeidet med identitetsprosessen vår,  
ba vi om svar på hvordan vi skal arbeide for at våre satsnings- 
områder skal virkeliggjøres. Dette ble et forarbeid til general- 
forsamlingen 2018. Vi har hatt fokus på dette i Landsstyret og i 
ulike ledersammenhenger i hele organisasjonen. Fra Normisjons 
ulike arbeidslag har vi bedt om innspill på hvordan vi skal få  
til et mest mulig målrettet arbeid innenfor disse satsnings- 
områdene. 

Å prioritere betyr å velge hva vi skal gjøre. Men i like stor 
grad betyr det å velge hva vi ikke skal gjøre av det vi gjør. Til det 
trenger vi mot til å våge veivalg som koster. Vi er avhengig av å 
velge fokus, ikke ut fra tradisjon, men ut fra visjon.

Å bøye kne er i ferd med å bli en ukjent bevegelse for mange 
i vår tid. Å bøye kne er å tydeliggjøre med kroppen at «jeg lever 
ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever 
som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds 
Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal. 2,20). Vi vil 
sammen bøye kne og på den måten søke han som er vår Herre 
og lytte til ham. Vi inviterer hverandre til slik å være sammen for 
Guds ansikt. Vi ønsker som organisasjon å være som en organis-
me, som er en del av Jesus Kristi kropp. Da kan vi leve sammen 
med felles retning, midt i alt vårt mangfold.
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Handlingsprogrammets  
fem satsningsområder

På Generalforsamlingen i 2015 ble det vedtatt et handlings- 
program med fem satsningsområder for perioden 2015–2018. 
Disse er fellesskap, evangelisering, diakoni, utrustning og  
organisasjon, dvs. de samme som for perioden 2012–15 og som 
er brukt i langtidsstrategien. Dette handlingsprogrammet ligger 
til grunn for Landsstyrets arbeid i denne perioden. Det arbeidet 
landsstyret er direkte ansvarlig for, blir i hovedsak omtalt i dette 
kapitlet, i rapporten fra våre samarbeidsland og rapporten om 
forretningsvirksomhet. Mye av det som har skjedd regionalt og 
lokalt, kommer til uttrykk i regionenes rapporter, i skolenes  
rapporter og i kapitlet om fellesskaps- og menighetsbygging. I  
tillegg vil vi understreke at det gjøres mye verdifullt arbeid som 
ikke er beskrevet i denne treårsmeldingen. 

Et viktig fokus for landsstyret i perioden har vært å tydelig-
gjøre Normisjons identitet, for gjennom det å sikre at vi arbeider 
målrettet og bruker midlene riktig. En har også hatt fokus på å 
styrke samhørighet og fellesskap på tvers i organisasjonen. 
Landsstyreleder har årlig samlet styrelederne i regionene for å 
drøfte viktige saker. Den årlige ledersamlingen for både valgt og 
ansatt ledelse er også viktig her. 

Et lederforum bestående av ledere for ulike områder har  
møttes 3 ganger årlig og behandlet viktige strategiske spørsmål. 
Lederforum ble evaluert sommeren 2017 etter å ha vært et  
prøveprosjekt i to år. Det jobbes kontinuerlig med formen, men 
tilbakemeldingene ga tydelige signaler om at lederforum har hatt 
stor betydning med tanke på kommunikasjon og samarbeid.  

Fra 1. januar 2017 ble ledelsen for Misjon i Norge omstruk- 
turert. Ansvaret er som et prøveprosjekt fordelt på tre personer: 
Ingebjørg Berstad Torp (Agder) i 40 % stilling, Jann Even 
Andresen (Salem i Trondheim) i 30 % og Vegard Tennebø (Sogn 
og Fjordane) i 30 %.  Alle tre kombinerer sine lederfunksjoner 
med stillinger de har i region og menighet. Målet er bla. å kunne 
fokusere mer målrettet på menighetsplanting.  Ordningen vil bli 
evaluert i løpet av sommer eller tidlig høst 2018.  

Vi har siste del av denne 3-årsperioden intensivert arbeidet 
med å se mer inngående på Normisjons visjon opp mot de  
vedtatte satsingsområdene i lys av den økonomiske situasjonen. 
Dette beskrives nærmere under henholdsvis økonomi og  
identitetsprosessen.
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Anne Birgitta  
Langmoen Kvelland.  
Generalsekretær

Fellesskap
•  Leve og lede i bønn
•  Dele Guds ord frimodig med hverandre
•  Videreutvikle og plante fellesskap der mennesker møter,  

 følger og ærer Jesus Kristus
•  Ha fokus på Normisjons plass i et endret kirkebilde

Dette er utført i Norge
Bønn er viktig i Normisjon! Både enkeltvis og som fellesskap  
vil vi la Gud lede oss gjennom bønn. På ledersamlinger og  
konferanser har bønn en synlig plass. Mens vi tidligere laget en 
bønnekatalog hvert år, er det nå en fast bønnespalte i hver utgave 
av regionbladene. Det betyr at det fire til fem ganger årlig  
presenteres bønneemner knyttet til de ulike delene av arbeidet 
vårt, nasjonalt og internasjonalt. Bønneemnene oppdateres  
kontinuerlig.

Av Normisjons nær tusen lokale voksenfellesskap, er det  
trettiseks fellesskap som kaller seg menighet eller forsamling. 
Pastorkonferansen er den årlige samlingen av ledere for disse  
fellesskapene. På pastorkonferansene er det god anledning til 
erfaringsdeling, samtidig som viktige tema belyses. De siste  
årene har det vært tema som lederskap, tilsyn, kirkesituasjonen,  
fellesskapsutvikling og menighetsplanting.

En ny tilsynsmodell for Normisjons menigheter og forsam- 
linger er snart klar til å settes i funksjon. Fra at tilsyn har vært 
praktisert forskjellig fra menighet til menighet, blir det nå en 
ordning som blir lik for alle. Noen pastorer får ansvar som  
tilsynsledere og har tilsynsansvar for hver sin gruppe menigheter. 
Til tilsynsansvar hører besøk i forsamlingen, oppfølging av pastor 
og ledere og bistand ved behov.

Da Den norske kirke i 2017 åpnet for likekjønnet vigsel,  
oppstod en krevende situasjon. Normisjon står sammen med 
størstedelen av den verdenvide kristne kirke i å fastholde at  
ekteskapet er en gudgitt ordning for mann og kvinne.   
 Normisjons ledelse har sendt ut flere skriv med veiledning og 
råd om hvordan en skal forholde seg i den aktuelle kirkesitua- 
sjonen.  I lokale fellesskap merker vi økt etterspørsel etter under-
visning om bibelsyn og Bibelens autoritet. Temaet har også vært 
løftet fram på sentrale arrangementer, som Danvik-konferansen 
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2016 og to bibelkonferanser på Strand leirsted. Det har vært  
viktig å gi lokale Normisjonsfellesskap støtte og frimodighet i 
deres virksomhet.  I Agder har regionen i 2017 opprettet 
Normisjon Trossamfunn Agder. Dette er også åpent for  
innmelding av folk som bor andre steder i landet. Per 1.1.2018 
har trossamfunnet 69 medlemmer.  

Normisjon har også støttet opprettelsen av nettverket 
Frimodig kirke. Nettverket ble opprettet i 2017, og har som  
formål å støtte ansatte og frivillige som gjør tjeneste i Dnk med 
utgangspunkt i den klassiske forståelsen av ekteskapet.

Antall avtaler i samarbeidet med Den norske kirke i SMM 
(Samarbeid Menighet og Misjon) har hatt en liten nedgang i 
denne perioden. Normisjon er likevel den organisasjonen som 
har nest flest avtaler i SMM. Gaver knyttet til disse avtalene har 
vært stabilt i denne perioden. Informasjonen har blitt bedre ved 
at disse menighetene får tilsendt magasinet Ferskvare 4 ganger 
hvert år. 



Treårsmelding – Handlingsprogrammets fem satsningsområder 11

Dette er utført internasjonalt
Normisjons Asiabase har arrangert store bønnekonferanser i  
Sør-Asia med bred deltakelse fra ulike kirkesamfunn. Dette har 
bidratt til en større enhet blant kristne og et økt fokus på bønn 
for folk og kirker i regionen. Våre samarbeidskirker ber for sitt 
land og for Norge. I oppstart av nytt arbeid i Senegal er bønn 
avgjørende. Folk fra Norge har reist ut på bønneteam for å be i 
og for våre samarbeidsland. 

Også i denne perioden har det vært fokus på å videreutvikle 
og plante kristne fellesskap. Opp mot tusen nye menigheter og 
fellesskap er startet i våre samarbeidsland. Dette skjer som  
resultat av norske utsendingers arbeid, men i enda større grad 
dannes nye menigheter av nasjonale evangelister og kirkelige 
medarbeidere som Normisjon støtter og samarbeider med. For 
eksempel er mange nye menigheter etablert i India på bakgrunn 
av innsatsen til «Radio Dumka» og Kaerabani Outreach Training 
Center, som Normisjon har støttet i flere år. I Kambodsja er  
det etablert mange nye fellesskap og huskirker for å følge opp  
de som blir kristne gjennom godhets- og evangeliserings- 
kampanjer. Nasjonale evangelister med støtte fra Norge er  
sentrale i dette arbeidet. 

Mali og i Bangladesh har mange nye fellesskap og menigheter 
blitt dannet gjennom et samarbeid mellom den lokale kirken og 
Normisjon. Nye menigheter er også dannet på Cuba. Dette er 
eksempler på at Normisjon ønsker å være med på det Gud gjør 
og går sammen med lokale kristne ledere som reises opp. 
Sammen med lokale kirker har Normisjon nådd ut til nye  
områder og bidratt til opprettelsen av mange nye fellesskap i 
denne perioden. 

Agenda 1 er et læringsfelleskap for menigheter som  
stimulerer fornyelse, disippelskap og utadrettet fokus. I perioden 
har man høstet gode erfaringer og resultater av å bruke Agenda 
1, blant annet i Kambodsja, Thailand og Mali. Oppstart i andre 
land, bla. i Bangladesh, er under vurdering og forberedelse.  
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Evangelisering
• Sette Jesus på dagsorden
• Bringe evangeliet til nye generasjoner og folkeslag
• Sende nye misjonærer nasjonalt og internasjonalt

Dette er utført i Norge
Alpha er fortsatt et betydningsfullt redskap i Normisjons arbeid 
for å lede nye mennesker til tro. Til nå har det vært holdt  
Alpha-kurs i 170 land. Det første Alpha-kurset i Norge ble holdt 
i 1995, og så langt har ca. 150 000 mennesker vært med på ett 
eller flere kurs. Det enkle opplegget med måltid, undervisning  
og samtale har gjort terskelen til Alpha-kurs lavere enn inn til 
mye annen kristen virksomhet. Alpha er i bruk i mange av 
menighetene i Normisjon, og også i femten-tjue foreninger årlig. 
I tillegg til Alpha-kursene har flere vært med på samlivskurset «7 
kvelder om å være 2», mens andre har deltatt på ett av Alphas 
foreldrekurs. I 2017 lanserte Alpha Norge også Ungdoms-Alpha 
og forberedende kurs i ekteskap.

Normisjons seniorarbeid når mange utenfor egne rekker, ikke 
minst på lokalplan. Flere regioner har egne seniorutvalg og 
arrangerer kurs, seminarer, besteforeldre-barnebarn-leir og turer. 
Det sentrale seniorutvalget vil støtte og inspirere seniorsatsingen 
regionalt og lokalt, og legger årlig til rette for to-tre lands- 
dekkende seniorsamlinger. 

Dette er utført internasjonalt
Normisjon har også i denne perioden bragt evangeliet om håp, 
tilgivelse og frelse i Jesus til nye folkeslag sammen med nasjonale 
partnere. Dette skjer særlig i Vest-Afrika og Sør-Asia, men også i 
Sentral-Asia. Til sammen har Normisjon nå arbeid blant om lag 
40 folkeslag internasjonalt. De fleste av disse har så få kristne at 
de er betegnet som «unådde folkeslag». Normisjon driver pioner-
misjon i partnerskap.

En integrert del av denne pionersatsningen er å oversette 
Bibelen til nye språk. Jesusfilmen er også blitt spilt inn på 
Malinké og Kasonké, slik at folk i Mali nå kan se og høre Jesus 
snakke deres eget språk! I tillegg til å gjøre evangeliet tilgjengelig 
og forståelig, bidrar arbeid med språk og bibeloversettelse til å 
bevare kultur, tilhørighet og identitet. Normisjon fikk i 2016 en 
anerkjennelse av ministeren for nasjonale språk i Mali for å ha 
bidratt til å få Malinké anerkjent som et skriftspråk. 

Normisjon har i perioden vært involvert i til sammen 7 ulike 
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bibeloversettelsesprosjekter, flere i samarbeid med Wycliffe eller 
nasjonale bibelselskaper. Oversettelse av Bibelen til T-språket er 
et eksempel på det. Over 70 bibelhistorier er blitt oversatt,  
hvorav flere av disse har blitt lest inn på lydfiler til distribusjon. 
Et annet eksempel er Raja-prosjektet, som har som mål å gjøre 
Bibelen tilgjengelig for Raja-folket (kodenavn). Det er en svært 
marginalisert folkegruppe i Asia, som har opplevd mye for- 
følgelse og urettferdighet. Teamet er nå i gang med tekster fra 
Lukasevangeliet. Så snart noe er ferdig, blir det gjort tilgjengelig 
via internett og en app.

Normisjon har i denne perioden sendt ut to nye familier som 
langtidsmisjonærer. Til sammen er det ved periodens slutt 23  
norske og utenlandske faste utsendinger som lønnes direkte fra 
Normisjon sentralt. Årlig har om lag 300 personer reist ut som 
volontører, praksisstudenter eller på team/kortidstjeneste. Noen 
av disse reiser ut jevnlig og følger opp arbeid internasjonalt over 
lang tid. Det er en fruktbar modell at rådgivere på gjentatte 
besøk bidrar til å styrke den lokale kirken og bistår ledere i å lede 
sin egen varige vekst. 

De norske utsendingene er en viktig del av vår samlede 
misjonsinnsats internasjonalt, men det er samspillet med lokalt 
ansatte og våre samarbeidspartnere som preger Normisjons  
internasjonale misjonsarbeid. Antall lokalt ansatte i Normisjons 
organisasjoner i samarbeidslandene er omlag 260 personer. 
Antall prosjektmedarbeidere som arbeider i våre NORAD  
finansierte prosjekter er omtrent 210. I tillegg kommer ledere  
og ansatte i de respektive organisasjonene som følger opp pro-
sjektene. I Viators arbeid i utlandet er det ansatt ca 100 personer. 

Misjon i vår tid er ikke «fra vesten til resten», men «fra alle  
steder til alle steder». Samtidig som vi gleder oss over at lokalt 
ansatte i dag leder arbeid som misjonærer gjorde før, arbeider  
vi med å utvikle mer fleksible ordninger for å kunne sende flere  
misjonærer til tross for trange økonomiske rammer. Lærernes 
Misjonsforbund gir støtte til og ber for fem av våre norske  
utsendinger, noe vi er takknemlig og glad for. 
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Diakoni
•   vise godhet for andre 
•   arbeide for undertryktes rettigheter og en bedre fremtid for  

 fattige mennesker
•   arbeide for å øke respekten for livsrett og menneskeverd
•   forvalte skaperverket til beste for kommende slekter

Dette er utført i Norge
Normisjon støtter organisasjonen Menneskeverd, som arbeider for 
livsrett og menneskeverd for alle, fra unnfangelse til naturlig død. Vi 
er også en av organisasjonene bak Til Helhet, et nettverk som vil gi 
frimodighet til å stå for tradisjonelle samlivsverdier, samt bistå  
mennesker som utfordres på sin identitet knyttet til seksuell  
orientering. 

Fermate Norge var tidligere eid av Diakonova og Normisjon,  
men er i perioden blitt heleid av Normisjon. Fem Fermatekontorer  
er i virksomhet: Fermate Øst, Fermate Østfold, Fermate Sunnmøre, 
Fermate Rogaland og Fermate Sør. Bjørnar Holmedal er nå  
koordinator for Fermate Norge. Til sammen er ca. 3 årsverk fordelt 
på ca. 11 personer knyttet til disse kontorene. Fermate formidler  
tilbud om kompetent sjelesorg basert på et kristent menneskesyn  
og Normisjons verdier.  

En rekke sammenhenger i Normisjon har arrangert godhetsak-
sjoner i løpet av perioden, se kapitlet om fellesskaps- og menighets-
bygging. 

Gjennom Galleri Normisjons arbeid med gjenbruk, oppfordrer vi 
til en miljøbevisst og nøktern livsstil, les mer om dette s. 42.

Dette er utført internasjonalt
Godhets- og evangeliseringskampanjer i Kambodsja har blitt  
gjennomført hvert år i perioden, og over 30.000 mennesker har til 
sammen uttrykt ønske om å ta imot Jesus og følge Ham. Disse følges 
opp med besøk og små menighetsgrupper plantes.  

Pasientstøtte-fondet ved Okhaldhunga sykehus i Nepal har i  
perioden gitt gratis behandling til ca. 5000 pasienter. Dette er hjelp 
til de fattigste blant de fattige i Nepal. Normisjons fokus i mange av 
våre samarbeidsland er nettopp på disse mest sårbare i samfunnet. 

Gjennom arbeid for mennesker som lever med utfordringer  
knyttet til funksjonsnedsettelser, anerkjenner vi hvert enkelt  
menneskes gudegitte verdi. Slikt arbeid skjer blant annet i Bhutan, 
Aserbajdsjan og Nepal. Det gis bl.a. støtte til yrkesutdanning, slik  
at funksjonshemmede skal kunne klare seg selv. 
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Sammen med lokale organisasjoner driver Normisjon prosjekter 
som styrker urfolk og kvinners rettigheter, bla. i Nepal, 
Kambodsja, Bangladesh og India. Et konkret utslag av dette er 
kampen mot barneekteskap. Slike prosjekter synliggjør 
Normisjons strategi for internasjonal diakoni, som er blitt vedtatt 
i denne perioden. Strategien vektlegger den enkeltes rettigheter 
og ressurser som utgangspunkt for utvikling. Dette er en bevisst 
motsats til en ofte ubevisst tanke om at vi i det rike nord gir  
veldedighet til det fattige sør. Normisjon har i perioden støttet 
lokale organisasjoner og bygget deres kompetanse og kapasitet til 
å gjøre en positiv forskjell i sine samfunn. Mental helse har fått et 
økt fokus i perioden gjennom et forprosjekt i Bhutan. 

I flere prosjekter arbeider vi på mange områder samtidig  
for å bygge samfunn det er godt å leve i. Dette inkluderer miljø-
aspektet, både å finne klima- og miljøvennlige metoder, og å 
bistå med å tilpasse seg klimaendringer som allerede er inn- 
truffet. Eksempelvis er det prosjekter i Bangladesh som forbere-
der bønder på å drive jordbruk under nye forhold. 

Normisjon har i perioden mobilisert og samlet inn ekstra 
midler for å gjøre en innsats for de som er rammet av jordskjelv, 
flom eller orkaner. Våre samarbeidspartnere i det aktuelle landet 
har trådt til og bidratt gjennom koordinasjon og frivillig innsats. 
I Nepal var sykehuset i Okhaldhunga raskt i gang med å gi 
behandling og nødhjelp etter jordskjelvet i 2015. Kirken i 
Ecuador gjorde en imponerende innsats med å bistå de som  
var rammet av jordskjelv der i 2016. Kirken på Cuba har fått  
en koordinerende rolle i nødhjelp og oppbygging etter store  
ødeleggelser etter orkanen i 2017. Vi har et bredt nettverk i våre 
samarbeidsland som effektivt responderer på slike kriser og raskt 
kan formidle ekstra hjelp fra Norge. Tilsammen er det samlet inn 
14,5 mill. kroner til slike ekstraordinære aksjoner i perioden. 

Normisjon får støtte fra Norad via Digni til 11 diakonale  
prosjekter. Som en illustrasjon på hvor mange vi når gjennom 
vårt arbeid kan vi opplyse om at det i 2016 var 82 481 enkelt- 
personer som direkte ble nådd med hjelp av disse prosjektene. 
Gjennom prosjektene blir også deres familier indirekte nådd, og 
da blir tallet 336 248 personer. Dette kan for eksempel være 
familien til en person som får yrkesutdanning, der også familien 
får en bedre hverdag når denne personen får arbeid.

Sykepleiernes Misjonsring har i perioden bidratt med støtte 
og forbønn til ulike helserelaterte prosjekter. Det er vi svært 
takknemlig for.
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Utrustning
• Gjøre mennesker til disipler av Jesus
• Trene ledere som kan lede og plante nye fellesskap
• Være medvandrere
• Videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus formidles  

og der barn og unge utvikler seg som hele mennesker

Dette er utført i Norge
I 2016 godkjente Landsstyret Normisjons nye verdidokument,  
som er en bearbeidet utgave av dokumentet fra 2004. Dokumentet 
gjelder formelt for ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen, men er 
for alle det dokument som presenterer Normisjons teologi og  
verdier. Aktuelle saker har vist hvilken rolle verdidokumentet har 
bl. a. når ansettelsesforhold skal avklares.

Høsten 2017 var Normisjon medarrangør av en landsdekkende 
konferanse for ansatte ved kristne leirsteder og overnattingssteder. 
Konferansen holdes hvert annet eller tredje år, og gir inspirasjon  
og faglig påfyll til en strategisk gruppe medarbeidere.

Høsten 2017 startet et arbeid med å opprette et barnehage- 
nettverk for Normisjons barnehager. En kartlegging viser at mange 
av våre barnehager er i krise. En del er også enten lagt ned eller 
solgt til kommersielle barnehagekonsern. Vi har i dag kun 18 bar-
nehager igjen. For å tilby disse barnehagene hjelp og støtte, har vi 
engasjert Marianne Ostrøm til å opprette og drifte barnehage- 
nettverket.  En hovedhensikt er å knytte disse barnehagene sammen 
og bidra til å styrke den kristne profilen. Men flere trenger også 
hjelp til profesjonell drift for å overleve, og vi tilbyr derfor kurs og 
hjelp ut fra ulike behov.

Normisjon er en stor skoleorganisasjon. Ca 7000 elever og  
studenter går på en av de tjueni skolene Normisjon eier alene eller 
sammen med andre. Ni av skolene har misjonsprosjekter knyttet  
til Normisjon.

Femten folkehøgskoler er tilknyttet Normisjon, og Normisjon 
har lederansvaret i Organisasjonenes Folkehøgskoleråd (OF). 
Høsten 2017 arrangerte OF en eierkonferanse for de kristne folke-
høgskolene med fokus på strategiske og målrettede eierrelasjoner.

Rektorene ved Normisjons skoler innkalles årlig til rektor- 
konferanse, som arrangeres sammen med Norsk Luthersk 
Misjonssamband, Indremisjonsforbundet og Det evangelisk 
Lutherske Kirkesamfunn. Her er det fokus på lederskap, verdier  
og strategi.
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KF-skolen (KF – Kristen Friskole) er et konsept for kristne 
grunnskoler, med basis i IMI-kirken i Stavanger. Modellen ligger 
til grunn for to grunnskoler allerede. Normisjons landsstyre har 
anbefalt KF-skolen som modell for dem som ønsker å etablere 
kristne grunnskoler i Normisjon.

Vi har i 2017 utarbeidet et fundament for lederutvikling. Der 
konkretiseres tre lederprinsipper – tydelig, troverdig og tjenende 
– som skal kjennetegne måten Acta og Normisjons ledere utøver 
sitt lederskap. I ulike lederfora i organisasjonen jobbes det nå 
med hva disse prinsippene betyr for den enkelte. Samtidig er vi  
i gang med å utvikle lederutviklingstiltak for sentrale ledere i 
organisasjonen.  

Dette er utført internasjonalt
Lederoppfølging står sentralt i det internasjonale arbeidet. I 
Kambodsja får årlig om lag 2500 ledere oppfølging og leder- 
opplæring. Via Asiabasen gjennomføres det årlig flere leder- 
utviklingskurs med fokus på etterfølgelse av Jesus. Lederutvikling 
og disippelskap er også fokus i Agenda 1, som gjennomføres i 
menigheter i mange av våre samarbeidsland. 

Vi støtter bibelskoler og treningssentre blant annet i Mali og 
India og følger opp unge kristne og ledere i landsbyer. Normisjon 
driver flere internater, der det er daglige samlingsstunder og  
oppfølging av unge kristne. Også i arbeidet i Aserbajdsjan er  
disippelskap og lederoppfølging et underliggende fokus. I 
Ecuador støtter vi Bibelinstituttet IBLE som gjennomfører kurs 
og rådgivning for lederne i samarbeidskirkene våre. Vi sender 
også rådgivere til vår samarbeidskirke på Cuba. 

Mye lederoppfølging skjer uformelt og i et gjensidig fellesskap 
der utsendinger og nasjonale deler liv, tro og tvil og følger Jesus 
sammen som medvandrere. Slike relasjoner kan også utvikles 
ved kortere besøk. Både i India, Bangladesh, Uganda, Kambodsja 
og på Cuba har vi eksempler på ungdomsgrupper og andre som 
gjentatte ganger besøker en vennskapsmenighet/institusjon og 
bygger relasjon og fellesskap. 

Impulser fra våre søsterkirker trengs også i Norge til  
korrektiv og inspirasjon. Fra arbeidet i Uganda hører vi for 
eksempel at langvarige relasjoner gjennom 20 år har vært til 
gjensidig nytte og glede både på lederplan og mellom menigheter 
og enkeltpersoner. 
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Organisasjon
• Være fleksible og endringsvillige
• Bygge glede og stolthet over å være Normisjon 
• Fremme medbestemmelse og samhandling for å styrke enhet og 

utvikling 
• Vurdere konsentrasjon av samarbeidsland
• Stimulere til fast givertjeneste

Dette er utført
2017 var Normisjons jubileumsår. Da var det 150 år siden Lars Olsen 
Skrefsrud startet sin virksomhet blant santalene i India, på samme  
tid som indremisjonsarbeidet ble organisert i Norge, med Lange-
sundsfjordens Indremisjonsselskap i 1866 og Lutherstiftelsen (fra 
1891 Indremisjonsselskapet) i 1868. Jubileet ble feiret året gjennom 
og i lokalforeninger landet over, blant annet ved hjelp av ideer,  
filmsnutter og programinnslag fra den sentrale jubileumskomiteen. 
På denne måten fikk svært mange anledning til å være med å feire  
og bli inspirert av den historien som Normisjon tar videre. 

Tidlig i 2017 forelå jubileumsboken «Misjon i bevegelse». 
Redaksjonskomiteen, ledet av Knud Jørgensen, engasjerte en rekke 
bidragsytere til å skrive om de siste 50 årene i vår historie. Historien 
viser fleksibilitet og endringsvilje, og gir grunn til stolthet og glede 
over hva vi sammen har fått til! 

I perioden har organisasjonen etablert kommunikasjonsplatt- 
formene Ferskvare og TVNormisjon. Ferskvare er et misjonsmagasin 
som kommer med fire utgaver per årgang, som tar sikte på å skape 
begeistring og stolthet over Normisjons internasjonale arbeid. 
TVNormisjon er en tv-kanal på nett, med ukentlige drypp fra Acta 
og Normisjons arbeid i inn- og utland. Kanalen benytter sosiale 
medier og en mobil-app til å spre engasjement og glede over arbeidet 
vårt. I tillegg til dette har Acta og Normisjon fått nye nettsider i løpet 
av vinteren 2018, med et tilhørende verktøy for deling av ressurser og 
erfaringer. Sammen med Agenda 3:16, regionavisene og sosiale  
medier, er disse nye kanalene de sentrale elementene i Normisjons 
mediestrategi. 

Parallelt med opptrappingen i informasjonsarbeidet, har 
Normisjon mot slutten av perioden satt i gang en sterk satsing på 
innsamling. Medie- og markedsavdelingen ved hovedkontoret er 
styrket betydelig for å gjøre det mulig å ta ut en vesentlig større del 
av Normisjons potensial, hva gjelder innsamling. I perioden har det 
dessuten blitt gjennomført flere fastgiveraksjoner og andre innsam-
linger, med det resultat at vi har fått en økning i gaveinntektene.
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I perioden har Normisjon også byttet databasesystem fra Winorg 
til Tindra. Byttet har kommet fordi den nye databasen, med det 
tilhørende webgrensesnittet MinSide, i langt større grad gir et 
verktøy som i seg selv stimulerer til givertjeneste, samt at funk-
sjonaliteten svarer til den digitale utviklingen. Med den nye data-
baseløsningen ønsker vi i løpet av litt tid å samle hele Normisjon 
i samme databaseløsning. På den måten kan vi enklere få over-
sikt over alle som er en del av Normisjon både på lokalt, regio-
nalt og sentralt nivå, og kunne kommunisere hensiktsmessig 
med disse.

Internasjonalt
Landsstyret har i perioden vurdert helheten i det internasjonale 
arbeidet med tanke på konsentrasjon av samarbeidsland. 
Visjonen om Jesus til nye folkeslag har vært førende i disse  
vurderingene. Arbeidet i Ecuador følger en allerede vedtatt  
nedtrappingsplan for økonomisk støtte. I 2018 vil den formelle 
nedleggelsen av MLSN (Normisjons organisasjon i landet) bli 
fullført. Relasjon og samarbeid med våre søsterkirker i Ecuador 
vil fortsette på andre måter, og noe økonomisk støtte til utvalgte 
prosjekter har blitt videreført. 

Landsstyret har vedtatt en strategi for avslutning av den  
økonomiske støtten til vår samarbeidskirke på Cuba i løpet av 
neste treårsperiode, og for hvordan relasjonen til kirker der kan 
ivaretas på en annen måte. 

Forum Uganda har lagt ned sitt arbeid, og Normisjon  
besluttet dermed å avslutte arbeidet i landet. 

Disse landene har forholdsvis høy prosent andel kristne. 
Normisjon ser viktigheten av å kanalisere mest mulig ressurser 
og fokus inn mot land og folkeslag som ennå ikke har Bibelen på 
sitt språk, og der det ennå ikke er lokalt bærekraftige kirker. Det 
betyr for oss å fokusere på Vest-Afrika og Sør-Asia. Derfor 
ønsker landsstyret å innlemme arbeidet som IMI-kirken driver  
i Thailand i Normisjons internasjonale portefølje, og dette  
fremmes som egen sak på generalforsamlingen. Arbeidet drives 
gjennom Thailand Christian Network. Thailand er et av de land i 
Sør Asia med færrest kristne, kun 1,3 % av befolkningen.
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Andre saker i perioden
Identitetsprosessen
Januar 2017 satte generalsekretæren i gang en prosess i Normisjon 
for å kartlegge organisasjonen slik den fremstår i dag med tanke på 
om vi når målene våre. En søkte svar på følgende spørsmål:  

1.  Hva gjør vi i dag for å virkeliggjøre vår visjon og nå 
 målene våre? 
2.  Hvilke oppfatninger har organisasjonen av seg selv? 

Svaret på disse spørsmålene danner et viktig grunnlag for de 
veivalgene Normisjon skal ta de neste årene for å virkeliggjøre   
visjonen vår. Generalsekretæren har ledet prosessen med assistanse 
fra Silje Wiig Andersen og Sindre Olafsrud i Nordic Navigation, 
samt en ekstern rådgivningsgruppe. Det ble gjennomført en bred 
informasjonsinnsamling våren 2017. Den ble gjort i form av 38 
dybdeintervjuer blant ansatte i Normisjon/Acta, og en spørre- 
undersøkelse som ble sendt til alle ansatte og til en rekke frivillige i 
Acta og Normisjons menigheter. I tillegg ble det gjennomført en 
samtale på alle regionårsmøtene ut fra en strukturert samtaleguide. 
Statistisk materiale og grunnlagsdokumenter ble også gjennomgått. 

Når folk beskrev organisasjonen, var det noen ord som gikk igjen: 
Mangfoldig, misjon, fellesskap, barne- og ungdomsarbeid, 
Jesussentrert, konservativ, endringsvillig, evangelisk, nytenkende,  
spikende, Bibel mm. 

Det mangfold som preger Normisjon, er mangfold i aktiviteter, 
kultur og retning. Styrken i det er frihet for det lokale engasjement 
og mulighetene for å starte nye ting. Svakheten kan være mangel på 
felles retning, og at hver enhet har nok med seg selv. Det kan gi en 
lav grad av gjenkjennelse og felles identitet. Det ble også avdekket 
interne spenninger i organisasjonen som både går på struktur, 
arbeids- og uttrykksformer og fokus. 

Det som forener organisasjonen er at vi er en frivillighets-  
bevegelse av mennesker som vil følge Jesus. 

På spørsmål om hva ansatte og frivillige i organisasjonen mener 
vi helst skal satse på fremover, kom det fram et tydelig fokus i alt vårt 
mangfold! Både blant ansatte og deltakere på regionårsmøtene var 
det stor enighet om at Normisjon skal satse på tre ting: 

• Barn og Unge                  
• Misjon                
• Fellesskap

Høsten 2017 har det blitt arbeidet videre med denne strategien som 
nå legges fram for Generalforsamlingen som forslag til handlingsplan 
i egen sak. Der presenteres følgende: 
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Våre satsningsområder
1. Barn og unge: Vi vil involvere oss i barn og unges hver  

  dag ved å dele liv og tro, slik at de kan møte, følge og ære  
  Jesus Kristus. 

2. Misjon: Vårt oppdrag er å forkynne og formidle evangeli 
  et i ord og handling i Norge og internasjonalt. Vi vil være  
  en misjonerende bevegelse, utruste ledere og bygge gode 

 fellesskap og samfunn. Vi vil fokusere spesielt på folkeslag  
  som ennå ikke har hørt evangeliet.

3. Fellesskap: Vi vil plante og utvikle utadrettede fellesskap  
  der Guds rike blir synlig, der nye kommer til tro på Jesus  
  og der mennesker lærer å dele livet og troen.

Nyplanting og utvikling av ledere
Vi vil prioritere nyplanting av misjonerende fellesskap og 
utvikling av ledere. På alle plan vil vi identifisere ledere, og gi 
dem en plattform til å utvikle seg på. 

Sammen om oppdraget
Vi vil bygge en bærekraftig organisasjon med samhold og 
tilhørighet der vi spiller hverandre gode og der vi:

• Står for en levende tro på Jesus, som bygger på tillit til   
  Bibelen. 

• Går for fellesskap, barn og unge, og misjon.
• Bidrar med å gjøre Jesus kjent der vi er, og jobber   

  sammen for å gjøre Jesus kjent for nye generasjoner og   
  folkeslag. 

Hurdal leirsted
Fra sommeren 2015 er Gå Ut Senteret i drift i Trondheim (se s. 
105). Både før og etter flyttingen ble det jobbet intenst med å se 
ulike måter eiendommen i Hurdal kunne utnyttes på. Mange 
hadde hjerte for stedet, og ønsket Normisjon som eier og driver 
av stedet videre. Dette var viktig å imøtekomme når alternativer 
var til vurdering. I første omgang ble det på vårparten 2015 gjort 
avtale om at Gulsrud booking skulle drive stedet som leirsted i 
sin portefølje. Leirdriften rakk imidlertid knapt å komme i gang, 
før Norge opplevde den store flyktningstrømmen i 2015 og 2016. 
Dette førte til at eiendommen på Hurdal ble stilt til disposisjon 
for UDI som asylmottak. Håvard Monsen drev stedet en periode 
som akuttmottak, før det NLM-eide selskapet Ormseter 
Mottaksdrift AS ble leverandør av tjenester. 
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I løpet av perioden med asylmottaksdrift, har det til enhver tid vært 
i overkant av 120 beboere på Hurdal mottak. Den siste høsten var 
det over 40 barn, hvorav over 20 av dem gikk på skolen i Hurdal.

I driften av asylmottaket har vi hele tiden hatt stort fokus på det 
diakonale arbeidet. Mange har bidratt med frivillig innsats. Her vil 
vi særlig nevne en gruppe studenter fra KRIK, Acta og Storsalen 
som ukentlig har bidratt med språkopplæring og andre former for 
aktiviteter. 

UDI uttrykker seg i positive ordelag om driften ved Hurdal  
mottak, noe som også bekreftes gjennom at stedet sto seg godt  
gjennom flere nedleggingsprosesser. Fra 31. mars 2018 ble  
imidlertid stedet nedlagt, og vi er nå i gang med en utredning  
av ulike alternativer for videre forvaltning av stedet.

Den økonomiske situasjonen ved Hovedkontoret (inklusive 
internasjonalt arbeid) 
Generalforsamlingen vedtok i 2015 at Hovedkontorets budsjett 
innen kommende GF skulle være i balanse. Det har de siste tre 
årene vært gjort et iherdig arbeide for å sikre et økonomisk  
grunnlag som er bærekraftig på sikt. Arbeidet har foregått på 
mange fronter: Vi har laget økonomisk langtidsplan, sørget for  
kvalitetssikring av budsjett- og regnskapsarbeid knyttet både til  
innsamling, internasjonal misjon og forretningsområdene våre, 
samt at vi har gjennomført nedbemanning ved hovedkontoret. I  
tillegg har eiendomsforvaltning vært høyt prioritert.

Fram til sommeren 2017 hadde vi godt håp om å nå målet om 
økonomisk balanse i 2018. Vi har hvert år lyktes med å øke inn- 
samlingen, vi samlet inn til ekstraordinære kriser i tillegg til det 
vedtatte budsjettet, Galleri Normisjon har åpnet flere nye butikker, 
og det har blitt jobbet med langsiktig arbeid knyttet til utvikling og 
forvaltning av eiendommene i Oslo. I nedbemanningsprosessen i 
2015 arbeidet vi grundig med hvilke funksjoner vi som hoved- 
kontor ikke kan være foruten, og reduserte antall ansatte med 
omtrent fem årsverk. Disse tiltakene har gitt økt inntjening og  
sørget for kostnader på et stabilt nivå, men vi ser dessverre at det 
ikke er nok til å få et budsjett i balanse.

Ved utarbeidelse av budsjett for 2018 har vi sett at dagens  
driftsmodell ikke gjør det mulig for oss å få en fornuftig sammen-
heng mellom inntekter og kostnader.  I det foreløpige utkastet til 
budsjett for 2018 har vi derfor et stort underskudd. Noe av årsaken 
kjenner vi til. For det første kommer det store vedlikeholdskost- 
nader knyttet til Bolig & Gård, og for det andre har vi investert i ny 
database. I tillegg har konkursen i Vivo og faktorer vi ikke kunne 
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påvirke rundt mikrokredittselskapet i Viator, hatt negativ  
virkning på våre regnskaper. Ingen av disse kostnadene var vi  
tilstrekkelig kjent med for tre år siden. For å kvalitetssikre arbeidet 
med å legge fram et realistisk budsjett for 2018, samt forberede en 
sak til Generalforsamlingen med tanke på veivalg videre for 
Normisjon, er det etablert en kompetansegruppe med ressurs- 
personer knyttet til økonomi og eiendom. Disse besitter vesentlig 
Normisjons-kunnskap, og bidrar med faglig tyngde i denne  
prosessen. Hensikten er i første omgang å kartlegge hva det er ved 
driften som gjør at vi ikke har klart å nå målet om balanse i 2018, 
hvilke ressurser vi faktisk har, og deretter foreslå ulike veivalg for å 
utnytte disse slik at Normisjon i mange år fremover kan være en 
levedyktig og bærekraftig misjonsorganisasjon. 

Samlet økonomi- og administrasjon
I tråd med en krevende økonomisk situasjon har vi sett etter  
måter å forbedre arbeidet med økonomisk styring og effektiv 
administrasjon. Vi har lagt vekt på balansegangen mellom å holde 
kostnadsnivået lavt, men samtidig ikke fjerne utgifter som erverver 
inntekt. Vi er heldige som eier store verdier som framtidsrettede 
generasjoner før oss har ofret mye og investert i. Dette skal  
forvaltes på en måte som gjør at Normisjon kan gjøre Jesus kjent 
for nye generasjoner og folkeslag i lang tid fremover. 

Deler av driften vår er i et marked hvor omstillingshastigheten 
øker og både kvadratmetere og kompetanse er knappe faktorer. 
Nettopp derfor har det vært viktig å sørge for at beslutningstagere i 
organisasjonen får lagt på bordet relevant og nødvendig informa-
sjon, slik at det også i dag kan være mulig å tenke langsiktig. For  
å sikre dette, har det blitt arbeidet med å styrke økonomi- og 
administrasjonsarbeidet som fagområde. Dette inkluderer daglig 
administrasjon, Galleri Normisjon-butikker, utenlands- og  
innenlands forretningsdrift med mer. Det overordnede ansvaret 
for dette ligger nå samlet hos en økonomi- og administrasjonssjef.  

For ytterligere å styrke satsingen på dette området, har vi søkt å 
utvikle ledere som allerede er i organisasjonen ved å gi dem  
ledertreningskurs og oppfølging. Dette i tillegg til at den nevnte 
ressursgruppe innen økonomi brukes som rådgivere og sparrings-
partnere i enkeltsaker. Ved å koble sammen frivillige og ansatte  
ser vi en positiv dynamikk hvor vi får utnyttet allerede opparbeidet 
fagkunnskap blant annet på administrasjon, eiendom og regnskap.  
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Barnearbeid

Amigos 
Amigos er namnet på Actas trusopplæringsressursar for barn 
som vert laga av barnekonsulenten sentralt. Arbeidet er like fullt 
prega av godt samarbeid og kommunikasjon mellom dei sentrale 
barnekonsulentane og dei tilsette regionalt. Dei sentralt og  
regionalt tilsette barne- og familiekonsulentane møtast kvart 
semester til utveksling og inspirasjon.

Amigosressursar
I denne perioda har amigosressursane vore delt i to: «Amigos  
lyttetid» – eit andaktshefte med 12 andakter og aktiviteter som 
blir gitt ut ein gang i året, og seljast i nettbutikken. Den første var 
i sal hausten 2014. «Amigos gir videre» – eit lite ressurshefte og 
ein dvd med informasjon og aktivitetar rundt misjon og diakoni 
lokalt og globalt. Denne sendast ut til alle lokallag i Acta med 
aldersgruppe 6–10 år, ein gang i semesteret. Første utgåve blei 
sendt ut i august 2014 til rundt 250 medlemslag. 
 Etter fleire år med dårleg sal av «Amigos lyttetid» vedtok 
Landsrådet at denne biten av Amigosressursane skulle avsluttas i 
2017. Barnekonsulenten si arbeidstid skal frigjerast til å gjere 
meir behovsrelaterte prosjekter og bruke meir tid på å besøke 
regionane for å få god kjennskap til behova som fins. 

Amigosleir
I 2015 blei det utvikla ein mal på Amigosleir. Dette heftet inklu-
derer sjølvsagt mykje misjonsfokus. Amigosleir er òg tilrettelagt 
for barneleirar i Den norske kyrkja og er tilgjengeleg i ressurs-
banken til trusopplæringa. Heftet blei revidert då misjons- 
prosjektet bytta prosjektland. 

Rapport fra Acta –
barn og unge i Normisjon

Årsmeldingen fra Acta er trykket i sin helhet, slik den ble godkjent på deres 
landsrådsmøte januar 2015. Innledningen og regnskap er ikke tatt med.     
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Amigosfestivalen
Amigosfestivalen er barna sin festival under Sommer i Sør på 
Bibelskolen i Grimstad. Festivalen er delt inn i to aldersgrupper: 
mini-Amigos frå 4 til 6 år og Amigos frå 7 til 12 år. Leiaren for 
Amigosfestivalen er engasjert på honorar og sit i Sommer i Sør-
komiteen. Dei tre siste åra har dette vore Maria Teistedal Vikre.  

Amigos gir videre
«Amigos gir videre» er innsamlingsprosjektet til Amigos. 
 I perioda frå 2015 støtta Amigos barne- og ungdoms- 
organisasjonen LYCM sitt arbeid med søndagsskuler, leirar og 
ungdomsgrupper hjå santalane i Nord-Vest Bangladesh. LYCM 
driv i overkant av 90 søndagsskular og 84 ungdomslag, med til 
saman rundt 3400 medlemmar. Amigosprosjektet sine innsamla 
midlar går til innkjøp av søndagsskulemateriell, leiartrening av 
søndagsskulelærarar, oversettingsarbeid, løningar til dei lokalt  
tilsette og gjennomføring av leirarrangement. Informasjon om 
prosjektet er blitt formidla gjennom «Amigos gir videre»- 
ressursane, på nettsida amigos.as, Amigos på Facebook, på  
leirar og Amigosleirar, samt Amigosfestivalen og større, lokale  
arrangement. Det blei samla inn kr 857 927 til dette prosjektet  
frå Acta-lag i tillegg til kr 722 025 som blei samla inn frå  
søndagsskulegrupper i Søndagsskolen. 
  Prosjektet for 2015–2017 var Mushuk Kaway, ein skule for 
Kichwa-indianarar i Tambo i Ecuador. På denne skulen går det 
om lag 450 elever. Skulen er drive ut frå kristne verdiar, men er 
ein del av det offentlege skuletilbodet i Tambo. Dei innsamla 
midlane frå Amigosprosjektet ga stønad til dei elevane som ikkje 
sjølve har moglegheit til å betale for skuletransport, uniformer, 
materiell og legehjelp om dei blir sjuke. I tillegg bidrog midlane 
til å vidareutvikle skulen si interkulturelle undervisning, samt 
stønad til ein eigen skuleprest. Det blei samla inn kr 590 268 til 
dette prosjektet. 
 Frå sommaren 2017 er Amigosprosjektet Boroane sitt arbeid 
hjå Nishi-folket. Boro og Nishi er to folkeslag som bur i ulike 
delar av India. Prosjektet blei starta av Boro-folket i Assam, og 
målet deira er 10 nye kyrkjelydar med cirka 600 medlemmar i 
Arunachal Pradesh, som er namnet på staten der Nishi-folket 
bur. Pengane som vert samla inn gjennom Amigosprosjektet går 
til å løne Boroane sin misjonær hjå Nishi-folket, kyrkjeplanting i 
Arunachal Pradesh, søndagsskular og trusopplæring og kurs for 
både barn og vaksne. 
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Tweensarbeid

Dig Deeper
Dig Deeper er Actas hovudsatsing for gruppa 9–13 år. Konseptet 
består av korte filmar med ulike ressursar til. I denne perioden 
har det og vore lagt til ein samtaleressurs for alderssamansette 
grupper, t.d. forsamlingar, familiekor o.l. Konseptet vert seld 
både som abonnement og i laussal.

Utgivingar i perioden har vore: «De store spørsmålene 2», 
«Tweens i Bibelen», «Tweens i Bibelen – i dag», «Det er åpenbart 
1–5», «Det er åpenbart 6-10» og «Himmelriket». Utgivingane 
«Det er åpenbart»  vart utvikla i lag med Damaris Norge. 

Soul Children
Det vert sagt at Soul Children er den korrørsla i Noreg, kanskje 
verda, som veks hurtigast. Per 2017 tel vi omkring 200 Soul 
Children-kor, Pre Soul Children-kor og Soul Teens-grupper til 
saman her i landet. I tillegg har rørsla spreidd seg til mange fleire 
land i løpet av dei siste åra, og no er det Soul Children-arbeid 
mellom anna i India, Tyskland, Ecuador, Chile, Cuba, Latvia, 
Sverige og Danmark. Soul Children er stadig i vekst og utviklar 
nye konsept.

Oslo Soul Children & Oslo Soul Teens
Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens er framleis pilotkor for 
konsepta, og utviklar og testar ut opplegg med omsyn til det 
musikalske, andelege og sosiale miljøet. Desse kora har gjeve ut 
til saman 14 cd-ar og er mykje på farta med konsertar og turnear 
i inn- og utland. 

Visjonen for Soul Children-rørsla er å vinne dei unge med  
evangeliet, gjennom song og musikk dei kjenner seg igjen i! 
Verdiane deira er å ære Gud, heidre menneska, prege samfunnet, 
sjå og bli sett, ekte og ærleg. 
 
Korrørsla har utvikla seg til å bli ei rørsle for nesten alle alders-
grupper; no finst Pre Soul Children-kor for songarar mellom fem 
og 10 år, Soul Children-kor for songarar frå femte klassetrinn til 
og med niande klassetrinn, Soul Teens-grupper for dei frå 10. 
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klassetrinn og oppover, Soul Family Choir er for familiemed-
lemmane til dei som syng i Soul Children-kor, og det finst også 
eigne foreldrekor.  
 
Dei siste tre åra har det òg vore arrangert fleire regionale og  
lokale Soul Children Workshops og Soul Children Gatherings 
der lokale Soul Children-korleiarar har fått undervisning av Soul 
Children-staben frå Acta sentralt og Oslo Soul Children-crew og 
ungdommar i Oslo Soul Teens. Det er elles stor aktivitet i dei 
lokale kora med tanke på turneverksemd, konsertar, leirar etc. 

Soul Children Internasjonale Team
Acta har eit tett samarbeid med Bibelskolen i Grimstad og linja 
World Wide Walk med å sende ut eigne Soul Children Team. 
Tidlegare har studentar vore i Ecuador og starta Soul Children-
arbeid saman med Normisjon sin samarbeidsorganisasjon Ible i 
storbyen Guayaquil . Skuleåret 2016/2017 vart eit team med fem 
ungdommar sendt til Cuba for å starte Soul Children-arbeid der, 
i samarbeid med Bibelsselskapet og kontaktene deira i landet. 

Soul Church Service
Soul Church Service er Soul Children si eiga gudsteneste. Her  
er det rom for bøn, samtale, song og andre element, alt tilpassa 
aldersgruppa og i ekte Soul Children-and. Mange har også gjort 
dette til ei «kyrkje» for heile familien.  I 2010 spelte Oslo Soul 
Children inn cd-en Livsglede 3. Songane på denne cd-en svarar 
til liturgiske ledd i høgmessa i Den norske kyrkje. Ved å bruke 
desse songane er det mogleg å sette opp ein heil gudsteneste med 
Soul Children-musikk, på norsk. Det har også blitt laga ein eigen 
liturgi for Soul Church Service. Våren 2017 starta forsamlinga 
Storsalen i Oslo samtalar med Soul Children-leiar Ragnhild  
Hiis Ånestad med tanke på faste Soul Church-gudstenester i  
forsamlinga frå våren 2018. I samband med dette har Knut 
Tveitereid blitt tilsett av Storsalen i ei 20 %-prosjektstilling frå  
1. desember 2017. 
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Ungdomsarbeid

157 bønner 

I 2016 fekk Acta tildelt trosopplæringsmidlar frå kyrkjerådet for å 
nå eit mål: å lære ungdom å be. Dåverande ungdomskonsulent satt 
ned ei prosjektgruppe som jobba fram ei bønebok med namnet 
«157 bønner». Det blei gjennomført ei kvantitativ spørjeunder- 
søking blant ungdommar om deira forhold til bøn som gav  
prosjektgruppa viktig informasjon inn i arbeidet. Boka blei delt 
inn i forskjellige tema og med praksisar for kvart kapittel. Boka 
inneheld bøner omkring tema som famnar heile livet. Alt frå  
skilsmisse, sjølvskading, tvil, tru, velsigning og håp er tema i  
bønene. Boka har selt godt både i bokhandlarar, på trusopplæring-
konferansen og i nettbutikken. Som eit tillegg i prosjektet blei det 
laga eit samtaleopplegg for ungdom basert på bøneboka.   
 Opplegget innheld seks samlingar som baserar seg på dei for-
skjellige kapitla i boka. Her jobbar ein seg gjennom opplegget med 
praksisar, studering av bøner, bibeltekstar, spørsmål til  
samtale og ikonar. Dette er gratis til utdeling og ligg til nedlasting 
i ressursbanken til Den norske kyrkja. 

Loved KonfCamp Etne
Påska 2017 blei den femte Loved KonfCamp arrangert i Etne. 
Leiren har dei siste tre åra stabilisert seg til å ha rundt 400  
konfirmantar og 100 leiarar og medarbeidarar. Det er primært 
deltakarar frå det vakre vestlandet, men òg årlege innslag frå  
stadar som Grimstad og Oslo. Vi har mange gode kyrkjelydar vi 
samarbeider med, og saman jobbar vi kvart år for å kunne gi  
konfirmantane eit endå betre bilete av Jesus på leiren.

KonfCamp Skjærgårds
KonfCamp Skjærgårds har sidan sist treårsmelding økt i deltakar-
tal, og både i 2015 og 2016 låg talet på rundt 400 konfirmantar og 
leiarar. Med gode medarbeidarar skapar vi ein viktig arena for 
konfirmantane midt i ein yrande festival.     
 Innhaldsmessig er mykje likt som tidligare år, men vi har meir 
fokus på at konfirmantane og dei lokale leiarane skal bygge gode 
relasjonar gjennom smågruppesamlingar og samtalar underveis i 
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leiren. KonfCampVIDERE-opplegget for fjorårskonfirmantar er 
ein suksess, og vi ser at fleire fjorårskonfirmantar kjem tilbake år 
etter år for å delta på VIDERE-opplegget og Skjærgårds som  
festival. Vi har også fått nokre oppgraderingar på KonfCamp-
området i form av ei ny brakke og ein ny container som gjer det 
enklare å lagre og utføre aktivitetane vi ønskjer.

Bedehuset
Bedehuset på Skjærgårds Music & Mission er eit av Actas bidrag 
på festivalen. I tillegg til ein honorert leiar, er femten frivillige 
medarbeidarar med på å drive Bedehuset under heile veka. 
Bedehuset er eit telt som er innreia til å sjå ut som eit tradisjonelt 
bedehus.  Dagane startar med ei bøn- og lovsongsstund, og i løpet 
av dagen brukas Bedehuset til seminar og kafé. «Eftermøtet» er 
Bedehusets kveldsshow, og teltet fyllast opp av festivaldeltakarar 
kvar kveld. Der er det basar, allsong, musikkquiz, leiker og  
intervjuar. «Eftermøtet» har vore med på å gjere gamle bedehus-
tradisjonar underhaldande for ungdommane på festivalen. 
Bedehuset har også gjort Acta godt synleg på festivalen, og har 
blitt eit attraktivt sted å besøke.

Leiartrening
Loved
Vi nyttar framleis Loved i praksis som eit av våre leiarkurs.  
Denne boka er ei kokebok som mellom anna inneheld Loved  
medarbeidarkurs. Kurset er utvikla for ungdom i alderen 14 til  
18 år. Kurset er stadig i bruk i regionane, men dei nyttar dette på 
ulike måtar og tilpassar det sin samanheng.

Prosess på leiartrening
Våren 2017 hadde vi ein prosess der vi samla representantar  
frå Acta sentralt, regionalt og lokalt samd representantar frå  
forsamlingane våre til å kome fram til eit felles dna for vår  
leiartrening for ungdom. Dette har resultert i 3 hovudtema med  
15 undertema som skal være ein raud tråd i vårt leiartrenings- 
arbeidet, og dette skal framstillas grafisk. 

Internasjonalt ungdomsarbeid
Det internasjonale ungdomsarbeidet i Acta har i den siste  
treårsperioden fått utvikle seg i fleire retningar. Vårt fokus har 
framleis vore å integrere det internasjonale arbeidet inn i ulike 
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områdar av organisasjonen. Dette har gitt konkrete resultat og vi 
har sett eit veksande internasjonalt fokus.

Gruppereiser og samarbeid med folkehøgskular
Vi erfarer at besøk til våre misjonsfelt skapar stort engasjement 
for misjon. Ungdom ønskjer nærleik til prosjekta og å erfare  
verkelegheita i dei landa dei besøker. Dette har resultert i tilbodet 
om gruppereiser for Acta-lag i organisasjonen slik at desse kan 
besøke prosjekt i våre samarbeidsland. 
 Det er fleire folkehøgskular som reiser på tur i regi av Acta.  
I mars 2016 reiste Danvik Folkehøgskule til India for å lage ei 
samarbeidsavtale med ESAF om å følgje og støtte LIMS, som er 
skulen i Dumka som er støtta av Kompis. Dei har gjort det til ein 
årleg tur og besøkte denne skulen igjen i januar 2017. 
 Viken folkehøgskule sendte ei gruppe til India i november 
2017. Ønskje til Viken er først og fremst å knyte nær kontakt 
med ungdom i Dumka. Turen vert derfor hovudsakleg basert i 
eitt område for å ha workshops og konsertar med desse  
ungdomane frå India. I tillegg er vi i dialog med fleire skular. 

Misjonsreiser for ungdom
Acta og Normisjon har saman med Acta Øst samarbeida om å 
lage eit opplegg som fleire Acta-lag kan bruke. Dette opplegget 
går ut på å samle ei gruppe ungdom, gje dei nokre opplærings-
bolkar og sende dei ut til eit misjonsprosjekt støtta av Normisjon. 
Hausen 2015 vart det sendt ut 10 ungdomar og leiarar til 
Kathmandu i Nepal. Dei arbeidde på eit dagsenter for barn  
med fysisk og psykisk utviklingshemming.  Gruppa samla  
inn pengar til turen gjennom dugnad og sal av varar. 

Reach 
Reach er ein misjonskonferanse som ønskjer å skape, og utvikle 
misjonsengasjement blant studentar og unge vaksne. I styret sit 
representantar frå fleire organisasjonar; Acta, Normisjon, NLM 
Ung, Gå ut senteret, NLM og Ungdom i Oppdrag. Vi ønskjer 
med dette å nå breitt og samtidig ivareta det misjonale fokuset 
frå kvar organisasjon. Dei tre siste åra har det vore om lag 40 
deltakarar og vi har arrangert konferansen i våre lokale. Då det 
har vore vanskeleg å få mange til å kome på konferanse, landa 
Reachkomiteen på at det burde vere ein dags-konferanse, så unge 
vaksne i Oslo som ofte er veldig opptekne med studiar, jobb og 
har mange tilbod å vera med på, kan få tid til å kome. Visjons-
formuleringa har vore styrande for kva vi har ønskja å oppnå. 
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Alle konferansane som vart arrangerte har fått gode tilbakemel-
dingar på innhald. Likevel er det usikkert om det vert ein konfe-
ranse på tvers av organisasjonane i 2018 eller om det heller skal 
jobbast fram ein misjonskonferanse innan Acta og Normisjon 
med sikte på tidlegare GUS og BIG studentar. 

Internasjonalt nettverk
Hausten 2017 vart det invitert til Internasjonalt nettverk i Oslo. 
Nøkkelpersonar innan det internasjonale fokuset frå Normisjon 
og Acta kom for å snakke om korleis ein kan engasjere unge for 
misjon, samt knyte saman det som allereie blir gjort i organisa- 
sjonane. Representantar kom frå BIG, GUS, Norkirken 
Kongsberg, Salem og ulike regionar. Målet er å bruke dette  
nettverket til ein plass kor det kan utarbeidast strategiar og  
materiale for å nå og halde på misjonsengasjementet til unge i 
våre organisasjonar. 

Kompis
Kompis er Actas fastgivarteneste for ungdom og unge vaksne, 
som samlar inn pengar til utdanningsprosjekt i India og 
Bangladesh. Gjennom å gje pengar til Kompis støtter ein Acta  
og Normisjon sitt internasjonale arbeid. Ein kan sjølv velje kor 
mykje ein ønskjer å gje i månaden, og det er ingen bindingstid. 
Dette er for å gjere det attraktiv for unge å inngå ein givaravtale, 
og forhåpentlegvis gje over lengre tid. 
 Kompis hadde steinknusarprosjektet i Jharkhand i India  
som sitt prosjekt i fire år frem til våren 2015. Då blei prosjektet 
ein vidareføring av det gamle prosjektet med fokus på skulegang 
og utdanning. Kompis´ samarbeidspartnar i India, ESAF 
(Evangelical Social Action Forum), opna i januar 2015 eit  
utdanningssenter i Dumka som heiter LIMS (Lahanti Instititute 
of Multiple Skills). Hovudmålgruppa er minoritetsbefolkninga i 
Jharkhand, og ved å få trening på ulike praktiske fagområder,  
kan ungdommane sjå mot ein tryggare framtid med arbeid  
utanfor steinknusarverket. ESAF jobbar for å lage alternative 
arbeidsplassar, så ved å få trening på LIMS, kan ungdommane 
jobbe på desse arbeidsplassane. I Bangladesh støttar Kompis 
Martin Luther College, som vart bygga av Normisjon i 2010. 
Denne skulen er retta inn mot minoritetsbefolkninga i 
Bangladesh.
 Vidare ønskjer Kompis å skape engasjement og givarglede 
blant norske studentar. Sidan 2009 har Kompis vore på mange 
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skulebesøk, og har hovudsakleg fokusert på Normisjons folke-
høgskular. I 2015 var Kompis misjonsprosjektet på Skjærgårds 
Music & Mission, og det skal det også vere i 2018. Det gjev 
Kompis eit økonomisk løft, og gjer at fleire blir kjent med  
prosjekta. I tabellen under er ein oversikt over innsamla midlar 
dei siste tre åra. 

Familiearbeid
I forlenginga av samarbeidet rundt «foreldreskolen» og  
«foreldreboka» har Acta delteke i ei tverrorganisatorisk gruppe.  
I lag med representantar frå m.a. Bibelleseringen, Ungdom i 
Oppdrag, Misjonssambandet, Misjonsforbundet, Misjons-
selskapet, Den norske kyrkje og FriBu har me søkt etter nye  
arenaer for samarbeid om tru på heimebane. Til no har ikkje 
dette ført til noko konkret tiltak. 
 Vi har halde fram med å arrangere barne- og familie- 
leiardager for tilsette i Acta (og i kyrkjelydane til Normisjon)  
eit par gongar i semesteret. Det har vore samlingar for å knyte 
relasjonar, personleg og åndeleg fellesskap, erfaringsdeling,  
gjensidig inspirasjon og fagleg påfyll.  

Bibel i fokus – Jakten på sammenhengen 
«Bibel i fokus – Jakten på sammenhengen» (BIF) starta som eit 
regionalt initiativ hos region Telemark og Vestfold og Buskerud. 
BIF er eit trusopplæringsverktøy med andaktar, aktivitetar,  
samtalespørsmål og praksisar. BIF er delt inn i seks forskjellige 
semester med ulike tema. Aldersgruppene det blir laga samlingar 
til er 1.–4 trinn, 5.–7. trinn, 8.–10.trinn og 16+. Ønskje med BIF 
er å gje lokallagsleiarar eit enkelt og godt verktøy til lokallags-
samlingar. Gjennom BIF sikrar ein óg at heile bibelforteljinga  
blir forkynt i dei forskjellige alderstrinna med tilpassa songar, 

Dato
2016 – pr. 31.12
2015 – pr. 31.12
2014 – pr. 31.12
1.9.14-31.8.15
1.9.15-31.8.16

Mengde givarar
1591 
1680 
1634 
1630 
1599

Totalt innsamla i perioden
Kr. 1 842 525
Kr. 1 944 962
Kr. 1 931 325
Kr. 1 945 195
Kr. 1 891 396
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samtalespørsmål og praksisar tilrettelagt for dei forskjellige  
aldrane. Til no er det to semester som er gitt ut, det er 
«Disippelliv» og «Guds rike». Ei arbeidsgruppe nedsett av ein til-
sett i Acta sentralt leiar arbeidet og utfordrar regionane på å være 
med å skrive og lage opplegga. I utgåvene til no har desse regio-
nane medverka: Rogaland, Øst, VeBu, Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Agder, Trøndelag og Møre. BIF er gratis til nedlasting 
i nettbutikken, og kan kjøpast som trykte hefte. 

Musikk

Acta Forlag
Tidleg i perioda vart Actas nye nettbutikkløysing lansert, og det 
meste av salet vert no gjort via www.butikk.acta.as. Dette gjeld 
både cd-ar, notehefte og enkeltnotar – både nedlastbare så vel 
som fysiske eksemplar – i tillegg til andre produkt som fell  
utanfor Acta forlag sitt område. Nettbutikken har i dag fleire sal 
kvar dag, og har nådd ei totalomsetning på over 1 million kronar. 
Som ei erstatning til den tidligare Notebanken har kundane no 
moglegheit til at bli medlem i Acta forlag, noko som gjer kunden 
betydeleg mengderabatt på alle noter, spesialtilbod på andre  
produkt og eiget nyheitsbrev.
 Musikk- og forlagskonsulenten har i samarbeid med medie- 
og marknadskonsulenten handtert det løypande arbeidet med 
produktregistrering og teknisk kundehjelp i nettbutikken.

Noter og andre produkt
Sidan lanseringa våren 2015 har det blitt lagt til omlag 100 nye 
enkeltnoter, i tillegg til den eksisterande katalogen med omlag 
2500 noter. Dei aller fleste er produsert av konsulenten og eid av 
Acta forlag, medan nokre få er henta utanfrå, deriblant noter frå 
Oslo Gospelkor og Emmy & Ella. Av eigeprodusert materiale er 
mange av notene frå «våre eigne» Oslo Soul Children og Oslo 
Soul Teens, men også frå andre artistar og kor som Jubilo,  
Seven-jentene og Norwegian Gospel Voices. Mange av desse er 
også utgitt i fysiske notehefter.
 I tillegg til notesal har Acta forlag inngått fleire kommisjons-
avtaler for cd-ar og notehefter, samt distribusjonsavtale for digital 
distribuering av musikkalbum for Seven-jentene, Hellemyr  
barnekor og Bergen Soul Children.
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Musikkproduksjonar
Aleine eller i samarbeid med plateselskapet MTG music har Acta 
forlag i perioden utgitt følgjande musikkproduksjonar:

Oslo Soul Teens: Real Life (album, 2015)
Oslo Soul Children: True Love (singel, 2016)
Oslo Soul Children: Can’t wait for Christmas Day  
 (singel, 2016)
Oslo Soul Children: Heaven  calling (singel, 2016)
Oslo Soul Children: Joseph (singel, 2016)
Oslo Soul Children: Star over Bethlehem (singel, 2016)
Oslo Soul Children med venner: Nærmere 
 (singel til Normisjon 150 år, 2017)

Planlagde utgjevingar  
Oslo Soul Children er i sluttfasa av produksjon av ytterligare fire 
julesongar som utgis i løpet av 2018.
 Acta har nettopp gått i gang med eit nytt prosjekt for å lansere 
«Pre Soul Children» som eit konsept. Denne varianten for barn 
under Soul Childrens aldersgrense finnes det allereie fleire utgover 
av rundt om i landet, men konseptet er ikkje offisielt lansert frå 
sentralt hald. Det gjerast no, med mellom anna ein cd og leiar- 
materiell som gis ut våren 2018. Her har konsulenten prosjekt- 
leiaransvar, og Acta forlag står som utgjevar. Prosjektet blir støtta 
av LNUs støtteordning «Herreløs arv».
 Planen vidare er å byggje ein enda større katalog med produkt 
som er relevante for våre kundar, samt sjå på moglege alternativ til 
dagens medlemsordning. Konsulenten har registrert at dagens 
ordning med mengderabatt for medlemmer av Acta forlag, ikkje 
er ein god ordning for Soul Children kor, vår kanskje største  
kundegruppe, som sjeldan treng note til alle deira medlemmer. 

Festivalar og kurs
Musikkverksted
Musikkverksted har vore arrangert kvar sommar i over førti år på 
Musikkfolkehøgskolen Viken. Dette er framleis eit kurs for unge 
musikarar over femten år – spesielt ungdom med verv og  
engasjement i ulike musikalske samanhengar som forsamlingar, 
ungdomsklubbar og kor. Det er tilbod om fordjuping i piano, gitar, 
bassgitar, trommer, vokal/solist, lydteknikk, dans og korleiing.  
Vi har dei siste åra valt å ta bort fordjupinga i vokal med  
lovsangsleiing, og heller tilby dette som seminar felles for alle  
deltakarar som ynskjer det. I tillegg til hovudfordjupinga får  

JOSEPH

STAR OVER BETLEHEM            CAN´T WAIT FOR       
                 CHRISTMAS DAY

HEAVEN CALLING

4 NYE JULELÅTER

Norges ledende barne – og ungdomskor, Oslo Soul Children, er nå ut med 
fi re helt nye julesanger skrevet av Solveig Leithaug, Sarah Heart, Christian Ingebrigtsen 

og Hans Christian Jochimsen. Korets glede, energi, nerve og trøkk gjennomspeiles 
i sangene, som er produsert av Magnus Beite og korets leder Ragnhild Hiis Ånestad.

Sangene 

finnes på iTunes, 

Spotify og Tidal

Noter og singbacks 

finnes på 

soulchildren.no
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deltakarane ta del i bibeltimar, ulike seminar, samtalegrupper, 
konsertar og lovsongskveld. 
 
Skjærgårds Music & Mission Festival
Acta er framleis ein viktig samarbeidspartner og medarrangør  
av Skjærgårds Music & Mission Festival og vi ser på denne  
festivalen som vår ungdomsfestival. Vi har ein representant i  
styret og er aktivt inne med fleire konsept på sjølve festivalen. I 
tillegg til KonfCamp Skjærgårds, Bedehuset og SubUrban som  
du kan lese om andre stadar i treårsmeldinga, så er vi ansvarlege 
for misjonsprosjektet tredje kvart år og både Acta og Kompis er 
på plass med stand kvart år. 

The International Soul Children Festival
Det er blitt arrangert ein årleg Soul Children Festival i Oslo  
sentrum sidan 2005. I 2015 og 2016 blei festivalen arrangert i 
Oslo Spektrum med omkring 2 000 deltakarar frå omkring 100 
ulike lokale kor frå heile landet, og utlandet. Etter 2016 la vi om 
strukturen slik at festivalen no arrangerast annakvart år, så neste 
er hausten 2018. Nasjonale og internasjonale artistar og instruk-
tørar har undervisning og held konsertar. I løpet av festivalen 
vert det arrangert to store konsertar som er opne for publikum: 
Ein friluftskonsert på laurdag ettermiddag på Universitetsplassen, 
og ein Soul Children Concert i Oslo Spektrum søndag ettermid-
dag. Målet for Soul Children-festivalen er å inspirere songarar og 
leiarar, og gje dei nye idear til vidare lokalt arbeid.

Tenåringsfestivalen på Sommer i Sør
Tenåringsfestivalen på Sommer i Sør er for aldersgruppa 13–19 
år og tilbyr ei rekke aktiviteter og workshops for tenåringane. 
Leiaren for tenåringsfestivalen er engasjert på honorar og sit i 
Sommer i Sør-komiteen.

Dans – SubUrban

SubUrban Move
SubUrban Move starta opp hausten 2016. Med SubUrban Move 
ønskjer vi å leggje til rette for at kyrkjelydar og lokale arbeid kan 
arrangere ein dansedag eller ei dansehelg. Dei bestiller dette på 
vår nettside og veljar dato, stil, kor mange instruktørar dei treng 
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og alder på målgruppa. Så sender vi instruktørar, program, logo 
og alt dei treng for å gjennomføre eit slikt arrangement. Dette 
har vist seg å vera eit stort behov og til no har det vore gjennom-
førd 23 SubUrban Move i Noreg. Tilbakemeldinga er at dette er 
høgt etterlengta, at dei får mykje for pengane og at instruktørane 
er svært dyktige både i dans og som leiarar for barna og ung-
domane. Dette er ein god og effektiv måte å gjere danseressurs-
ane vi tilbyr tilgjengelege for fleire, samstundes som dette i stor 
grad er leiartrening for ungdomane våre som tidligare har vore 
med i Team SubUrban. Vi ser at dette aukar interessa for dans, 
og gjer at fleire no meldar seg inn som danselag. Med andre ord 
– eit suksessfullt tiltak og bestillingane på ein slik dag/helg aukar 
for kvart semester.

Team SubUrban
Kvar haust setter vi saman eit nytt team. Team SubUrban er eit 
tilbod for ungdomar mellom 15 og 19 år. I løpet av eit år møtast 
deltakarane nokre helgar og ei veke på Skjærgårds kor dei får  
leiartrening, bibelundervisning og danseundervisning. Vi legg 
også opp til at dei får prøve ut det dei lærar i praksis, med tett 
oppfølging, til dømes gjennom å være leiar på SubUrban Festival 
som vi hadde fyrste gong våren 2017. Fleire av teammedlemane 
er leiarar heime i forsamlingane sine, blant anna for danse- 
grupper/breake-crew, og vi ser at dette arbeidet får gode  
ringverknadar. Vi har eit danseteam og eit breaketeam. Team 
SubUrban 2017/2018 består av 6 jenter og 4 gutar frå heile  
landet.

SubUrban Festival
Vi har lenge drøymt om å arrangere ein SubUrban festival i 
Storsalen for tweens. Våren 2017 fekk vi midler frå LNU til  
dette, så da samarbeida vi med Storsalen om å gjennomføre ein 
dansehelg for tweens. 45 barn og tweens var med, og det kunne 
vore langt fleire om vi hadde hatt meir tid til marknadsføring. 
Deltakarane ble satt i ulike grupper fordelt på alder og Team 
SubUrban-deltakarane underviste i dans. Oslo Soul Teens var 
med som miljøteam-leiarar og leda lovsong. Det var ein fantas-
tisk helg med begeistra tilbakemeldingar frå inspirerte tweens.
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SubUrban Skjærgårds Music & Mission Festival

SubUrban har sitt eige område på Skjærgårds M&M Festival med 
skateplass, kafé, kurs og happeningar. Vi tilbyr fleire kurs, litt 
avhengig av etterspurnaden frå deltakarane. Sommaren 2017 
hadde vi kurs i: graffiti, DJ-ìng, skating, break og drop-in-danse-
kurs med danseklassar i ulike sjangrar. Vi hadde òg ei fantastisk 
førestilling «True story night» laurdag kveld der vi samla dyktige 
danserar frå heile landet. På SubUrban er vi opptekne av kvalitet. 
Vi stiller med instruktørar som er profesjonelle på sitt felt og gode 
forbilete. Vi opplever at dette er eit område kor det er lett å føla seg 
heime, også for dei av ungdomane som ikkje er vande med å vere 
på kristen festival. Gjennom felles interesser er det enkelt å kome i 
samtale med ungdomane, og medarbeidarane fortel opent om trua 
si. Dei siste åra har vi fått oppleve at fleire ungdommar har blitt 
(betre) kjent med Jesus. Vi har stor tru på at denne typen arbeid 
har positiv innverknad i liva til dei ungdommane vi møter. 

Nettverk
Acta har i fleire år hatt nettverkssamlingar for to grupper tilsette  
i organisasjonen: Barne- og familieleiarar og Acta-leiarar. På  
desse samlingane har ein hatt tid til å bygge relasjonar, utveksle 
erfaringar og få målretta undervisning. 
 I denne perioden så vi eit behov for å styrke arbeidet med  
nettverk i Acta. Målet har vore å bygge sterkare relasjonar mellom 
tilsette i ulike delar av organisasjonen, involvere fleire i strategiske 
samtaler og heve kvaliteten i arbeidet gjennom meir undervisning 
og erfaringsdeling. I 2016 oppretta vi eit nettverk av regionale Soul 
Children-kontaktar, som møtest minst ein gong i semesteret. 
Hausten 2017 hadde vi første samling med eit nettverk som skal 
styrke arbeidet med å engasjere ungdom og unge for internasjonal 
misjon. Nettverket tar sikte på å møtast kvart semester. 

Medvandring
Handlingsplanen for 2015–2017 løfter fram medvandring som eit 
av fem viktige satsingsområde i Acta. Målet er «at medvandring 
skal gjennomsyre organisasjonen vår fordi vi vil bygge trygge og 
inkluderende fellesskap hvor alle mennesker blir sett og føler seg 
velkommen». 
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I førre periode vart ressursboka «Langs samme vei» utgitt saman 
med Navigatørane, og det vart utvikla nødvendig kursmateriell. I 
dei siste tre åra har vi erfart at det ikkje først og fremst er meir 
materiell som trengst for å nå målet om at medvandring skal 
gjennomsyre Acta; vi må skape kultur, både i Acta og i 
Normisjon. For å skape denne kulturen har vi med jamne  
mellomrom samtala om temaet på Acta-leiarsamlingar, vi har 
oppmoda tilsette og frivillige om (og hjelpt dei til å) finne ein 
medvandrar og vi har snakka om medvandring under seminarer 
og undervisningstimar på medarbeidarsamlingar. 

 

Actas leirstøtte
I april 2015 fekk Acta si første tildeling frå støtteordninga 
«Nasjonal tilskuddsordning mot fattigdom». Vi oppretta då 
«Actas leirstøtte». Målet med denne er å la endå fleire barn og 
unge få delta på leir sjølv om dei ikkje har råd til det. I første  
tildeling fekk Acta 300 000 kr og den potten klarte vi ikkje å 
bruke opp innan 2016 og restbeløpet på rundt 90 000 kr måtte 
tilbakebetalast. I 2017 fekk vi tildelt 130 000 kr og desse midlane 
blei brukt opp allereie i september. No var ordninga meir kjend 
og fleire nytta den, men dessverre var det ikkje mogleg å få  
tildelt meir dette året. Vi ønskjer å vidareføre ordninga og vil 
søke om støtte vidare. 

Database
Acta har i perioda skifta leverandør av database og årsrapporte-
ringssystem for alle sine lokallag. Acta har i fleire år brukt felles 
databaseløysing med Normisjon og gikk våren 2016 inn i ein 
prosess med fleire leverandørar. Etter ei vurdering av funksjonar 
og pris falt valet på Profundo. Det blei frå mai 2016 til september 
2016 gjennomført eit forprosjekt som enda i ei kontrakt, og eit 
prosjekt med å flytte alle data frå den gamle databasa Winorg til 
den nye Tindra. Alle Acta sine lokallag har no fått tilgang til  
nytt medlemssystem via MinSide og leverar  årlige rapportar 
gjennom dette systemet. Prosjektet har vore svært arbeids- 
krevjande, men målet på sikt er at vi har eit godt og effektivt  
system for heile organisasjonen.
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Medlemskap 
Medlemsstatistikk lokallag

Lokallag

Medlemmer i lokallag
 

Medlemsstatistikk abonnement på Dig Deeper 

Dig Deeper – trusopplæring for tweens, starta utvikling av nye 
episodar på dvd til ei abonnementsordning hausten 2016. 
Ressursane seljast også laust.

Medlemsskap Acta Forlag

Dig Deeper-abonnentar

31.12.2015

27

31.12.2016

35

1.09.2017

44

2014

17 363

20 407

2015

17 952

21 608

2016

17 768

22 000*

     Mengde godkjente 
 medlemmer i lokallag:
 
 Totaltmengde medlemmer i   
 lokallag (inkl. ikkje-godkjende): 

Mengde godkjente lokallag:

2014

488

2015

506

2016

515

*Dette er eit cirkatal, då omlegginga av medlemssystem ikkje vil gje korrekt tal før i 2018.

Medlemmer

2015

23

2016

36

2017

49

(Alle tal er per 31.12 i det aktuelle året.) 
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Galleri Normisjon

Et viktig samfunnsoppdrag
«Vi tenker at kristne organisasjoner har gjort et veldig viktig  
samfunnsoppdrag over flere år gjennom driften av sine mange 
gjenbruksbutikker. Ved å ta imot brukte salgsvarer gjør de et viktig 
miljø- og klimatiltak. For denne innsatsen har de kanskje ikke fått 
den anerkjennelsen de fortjener.»
 Det er generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Ensmark, 
som på denne måten hyller arbeidet som blant andre Galleri 
Normisjon driver.
 Anerkjennelse fikk Galleri Normisjon også da kronprinsesse 
Mette Marit i mars 2017 åpnet vår butikk nummer to i Oslo. Den 
spesialiserte seg på klær og har vært drevet av ungdom. «Denne 
butikken kan dere være stolte av», sa kronprinsessen.  

Fire nye butikker
Galleri Normisjon, som er en av de yngste gjenbrukskjedene i  
kristen regi, har rukket å bli åtte år, og i løpet av siste treårsperiode 
økte butikkantallet fra seks til ti. I tillegg til Galleri Normisjon 
KLÆR i Oslo, ble det startet butikker i Iveland i Aust-Agder, 
Drammen og på Ål i Hallingdal. Videre ble butikken på Askøy 
utvidet og medarbeidere og kunder kan nå boltre seg på over 450 
kvadratmeter. Høsten 2017 ble det vedtatt å slå de to butikkene i 
Oslo sammen og flytte til nye lokaler. Galleri Normisjon har tegnet  
kontrakt med Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgate, rett 
over gata for butikken i Tullins gate 6. Dette er Galleri Normisjons 
eldste butikk som fyller fem år i 2018.
 Årsaken til sammenslåingen og flytting var at huseier sa opp 
leiekontrakten i Tullings gate 6 og at omsetningen i Galleri 
Normisjon KLÆR ikke ble som forventet.
 Galleri Normisjon startet som et konsept med (flere)  
bare nettbutikker som solgte varer på nettstedet finn.no, men 
omsetningen ble ikke det man hadde drømt om. I dag satses det  
på salg av varer både via finn.no, og gjennom tradisjonelle brukt-
butikker. Denne kombinasjonen er en suksessfaktor.
 I dag er rundt 400 frivillige, de aller fleste pensjonister,  
engasjert i butikkene. I tillegg til å selge varer for å skaffe inntekter 
til misjonsarbeidet i Norge og i utlandet, er disse med og skaper en 

Forretningsvirksomhet



Treårsmelding – Forretningsvirksomhet  43

god møteplass for kundene. Alle butikkene har sin sofakrok der de 
kan slå seg ned og få en kopp kaffe og noe å bite i.

Nyetablering er arbeidskrevende
Generalforsamlingen i Normisjon i 2015 satte som mål for Galleri 
Normisjon at det skulle åpnes to nye butikker i året. Det har vi 
dessverre ikke klart. I løpet av treårsperioden ble det åpnet fire 
butikker istedenfor seks som var målsettingen. Mye av forklar- 
ingen til dette er at det er arbeidskrevende, både lokalt og sentralt, 
å etablere nye forretninger. I tillegg til daglig leder i 100 prosent 
stilling består administrasjonen av en gjenbrukskonsulent i 80  
prosent stilling. Denne stillingen ble opprettet våren 2016. Drift av 
butikkene krever mye administrasjon, og for å kunne ekspandere 
med flere butikker er det derfor ønskelig med mer ressurser. 
Dermed er det heller ingen umiddelbare og konkrete planer om 
nyetableringer, men vi vil konsolidere stillingen og sørge for at 
Galleri Normisjon fungerer best mulig slik kjeden er i dag.

Økte omsetningen hvert år
Omsetningen har økt for hvert år i treårsperioden. I 2015 var den 
på 4,5 millioner kroner. Året etter økte den til 5,3 millioner kroner 
og i 2017 var den på 5,6 millioner kroner. Resultatet for 2017 var 
imidlertid 400 000 under budsjettet.

2012 2013 20142010 2011

Galleri Normisjon – salgsutvikling 
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Kronprinsesse Mette Marit 
åpnet Galleri Normisjon 
KLÆR i Oslo 9. mars 2017. 
Med denne butikken ville 
man satse på en butikk med 
klær og sko som varegruppe, 
drevet av ungdom. 2018 slås 
butikken sammen med 
Galleri Normisjon Oslo i nye 
lokaler. 

Det er i høstmånedene august til november det selges mest i  
våre butikker (et noe spesielt fenomen). Det må nevnes at 
omsetningen i desember 2017 var nesten 100 000 kroner mindre 
enn året før. Nedgangen i salget gjaldt alle butikker med unntak 
av Drammen. I Oslo mener vi arbeid i gata utenfor butikken i 
Tullins gate 6 er hovedårsaken til omsetningssvikten i desember. 
Til tider har fortauet utenfor vært delvis stengt. 

Tredelt målsetning
Målsetningen for virksomheten er fortsatt tredelt: 
•  Midler: Skape en ny type inntekter til misjonens arbeid, som  

ikke konkurrerer med allerede etablerte inntektskanaler.
• Misjon: Etablere en ny type miljø av frivillige medarbeidere 

som samarbeider om gjenbruk og som gjør det mulig for 
Normisjon å fremstå som en åpnere organisasjon lokalt.

•  Miljø: Gjenbruk handler om miljø og nøktern livsstil og vi 
ønsker gjennom Galleri Normisjon å utfordre til en  
miljøbevisst og nøktern livsstil.

Ti butikker
Galleri Normisjon hadde ved utgangen av treårsperioden disse 
butikkene:

Galleri Oslo
Galleri Klær Oslo
Galleri Drammen
Galleri Sørumsand
Galleri Gjøvik

Galleri Iveland
Galleri Sandnes
Galleri Aksdal
Galleri Askøy
Galleri Ål
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Viator as
Normisjon ønsker å bygge opp forretningskompetanse både i 
Norge og i våre samarbeidsland. Viator er et godt og viktig redskap 
for dette. Vi kjenner oss igjen i de idealene som lå til grunn for 
Hans Nielsen Hauges virksomhet, med en kombinasjon av kristen 
forkynnelse og en aktiv forretningsvirksomhet. Hauges virksomhet 
var preget av gründerånd med basis i lokalsamfunnet og fokus på å 
finne talenter som kunne utvikle og lede virksomheter. Dette bidro 
sterkt til å løfte vanlige folk, og vi ønsker å bidra til at også almin-
nelige folk i våre samarbeidsland får mulighet til sikrere og bedre 
inntekter. Dette er grunnleggende både for menneskers verdighet 
og for at de kan ta ansvar for sine egne liv. Noe av det viktigste vi 
kan gjøre for å bekjempe fattigdom og bidra til å utvikle et land, er 
etablering av bærekraftige arbeidsplasser.
 Viators langsiktige mål er å kunne etablere forretningsbasert 
virksomhet i alle land hvor Normisjon er engasjert. Forretnings-
virksomhet blir i de aller fleste land betraktet som positivt, og 
investorer ønskes velkommen. Normisjon ønsker å løfte fram  
gode idealer for forretningsdrift, hvor det legges vekt både på at 
virksomheten er til nytte for befolkningen, og at denne ikke skal 
virke ødeleggende for naturmiljøet eller det sosiale miljøet lokalt. 
Virksomhetene skal ha gode og ryddige arbeidsforhold basert på 
respekt, menneskerettigheter og prinsippene i Fair Trade. Vi kaller 
det Social Business. 
 Det er krevende å drive forretningsvirksomhet i utviklingsland, 
som ofte er preget av korrupsjon og mangelfullt lovverk. Med vår 
landkompetanse har vi et godt utgangspunkt for å forstå den lokale 
situasjonen, og vurdere aktuelle prosjekter og samarbeidspartnere. 
Vi ser dette som et supplement til det øvrige utviklingsarbeidet 
Normisjon driver. 
 Det er mange med tilknytning til Normisjon som har stor 
praktisk erfaring, fagkompetanse eller forretningskompetanse som 
kan være viktige ressurser for Normisjons arbeid både i Norge og i 
våre samarbeidsland. Vi ønsker å være en tilrettelegger for at flere 
ressurser kan settes i arbeid i våre samarbeidsland, og vi vil legge 
til rette for møteplasser der vi kan utfordre til engasjement og 
investeringer. For å få til dette arbeider Viator i 2018 med å utvikle 
sin strategi for å møte framtidens utfordringer. 
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Aserbajdsjan

Viator Mikro Kredit Aserbajdsjan LLC
Oljekrisen traff Aserbajdsjan hardere enn den traff Norge. En  
dramatisk konsekvens av denne krisen var at den lokale valutaen 
(Manat) ble devaluert to ganger i 2015, med til sammen over  
100 %. Det betyr at verdien av den lokale valutaen, som mikro- 
kredittkundene har sine inntekter i, ble mer enn halvert i løpet av 
noen måneder. Viator låner inn i US Dollar, og låner ut igjen i US 
Dollar. Dette betyr at lånene er blitt dobbelt så dyre for Viators  
kunder og svært mange av disse klarer da ikke å tilbakebetale  
lånene sine. Samtidig har Viator forpliktelser til sine internasjonale 
långivere, som forventer å få sine penger tilbake. Det er inngått  
felles avtale med alle långiverne om en tilbakebetalingsplan som  
tilpasses utviklingen i selskapet. Situasjonen i landet er fortsatt  
vanskelig, og flere banker og mikrokredittselskaper har gått konkurs 
eller har sluttet å gi nye lån. Takket være høy egenkapital har  
Viator klart å fortsette med utlån, samtidig som 2/3 av de  
internasjonale lånene er tilbakebetalt. Virksomheten er krevende, 
men nærmer seg drift i balanse, da med halvering i antall ansatte  
og kunder.   
 Selskapet har nå seks kontorer, ca 80 ansatte og ca 7.000 aktive 
kunder. Inkludert familiene kan vi si at ca 40.000 mennesker har  
direkte eller indirekte nytte av virksomheten. Utlånsporteføljen er 
redusert til ca 20 millioner kroner etter store avsetninger for  
forventede tap på lånene. Det er fortsatt etterspørsel etter lån,  
da det er lite tilgang på kapital i landet.

AzNor Agro LLC
Vårt landbruksselskap AzNor Agro LLC eier ca 200 mål jord like  
utenfor Ganja, i tillegg til et drivhus på ca 1.000 m². De vanskelige 
tidene i landet, samt at produksjonsmetoden Aquaphonic ikke  
fungerte tilfredsstillende i drivhuset, har gjort at virksomheten er  
redusert, og at jord og drivhus er leid ut for en periode.   
 Inseminasjonsvirksomheten fortsetter til alle sæd-dosene er  
forventet brukt, mot slutten av 2018. Ca 3.000 personer har direkte 
eller indirekte hatt nytte av selskapets tjenester i 2017. Det skal nå  
utarbeides ny strategi for selskapets framtidige utvikling.

Viator Property & Investment Company LLC (Viator PIC)
Dette selskapet er nå i praksis Normisjons operative virksomhet i 
Aserbajdsjan, etter at NHE ble lagt ned. Selskapet leverer de  
tjenestene Normisjon ønsker, og har medarbeidere og lokaler som 
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Normisjon bruker. Selskapet er også medeier i Folk Art, som 
arbeider med å fremme salg av lokale håndverksprodukter. Å 
bidra til å skape lokale arbeidsplasser er viktig og kurs og råd- 
givning er sentrale virkemidler i dette. Ca 250 personer har hatt 
direkte eller indirekte nytte av selskapets virksomhet i 2017.

Bangladesh
Viator Bangladesh Ltd 
Selskapets viktigste virksomhet er driften av gjestehuset i Dhaka. 
Situasjonen har vært vanskelig, og det har vært færre gjester etter 
terrorangrep mot vestlige turister og en restaurant i nærheten. Fra 
høsten 2017 ser vi en bedring. Gjestehuset vil bli lagt ned når  
leiekontrakten går ut sommeren 2019. Selskapet driver også en 
butikk for salg av handicraft i 1. etasje i gjestehuset. Den tenkes 
også lagt ned sammen med gjestehuset. Det blir for kostnads- 
krevende å relokalisere. 
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Det er etablert to nye virksomheter i selskapet. I Mymensingh ble 
det i 2016 etablert et lite verksted for reparasjon av elektriske 
motorer. Og med base i gjestehuset ble det høsten 2017 etablert 
cateringvirksomhet. Den er i god vekst og trenger mer plass. Den 
må sannsynligvis relokaliseres utenom gjestehuset. Det er et mål 
for selskapet å skape bærekraftige lokale arbeidsplasser. Ved 
utgangen av 2017 er det 10 ansatte i selskapet.

Nepal
Folk International Nepal P Ltd.
Aksjene i Folk International Nepal er solgt, og Viator er med det 
ute av handicraft- virksomheten i Nepal. 

Elim Kids Academy 
Viator investerte i 2002 50 % av grunnkapitalen i Elim Kids 
Academy, en kristen skole i Kathmandu. Skolen har gitt undervis-
ning fra 1. – 10. klasse, og fra 2018 videre opp til 12. klasse. Elim 
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har gode resultater blant elevene. Skolen har også en ledende 
rolle i samarbeidsorganisasjonen ICHTYS der åtte kristne skoler 
i Kathmandu er medlemmer. 
 Flere klasserom ble ødelagt under det store jordskjelvet i 
2015, og fra 2018 er skolen flyttet over i større og bedre lokaler. 
De nye lokalene har en svært god beliggenhet som vil gi mulig-
heter for økt tilgang av elever. Skolen har i dag ca 200 elever, og 
over 1000 personer er direkte eller indirekte berørt av skolens 
arbeid. Målet er å doble elevtallet i løpet av noen år.
 Gode skoler i Nepal er ofte private, og dermed dyre å gå på. 
Elim har som mål å tilby en god skole til priser som også vanlige 
familier har råd til. Stipender gjør det også mulig for fattige 
familier å sende sine barn på en god skole. 

Vivo

Opphør av bokhandelsvirksomheten
Vivo Holding AS var morselskapet til Vivo Bokhandel AS og  
eide 85 % mens de øvrige 15 % var eid av Lunde Forlag.  Vivo 
Holding AS utførte enkelte administrative funksjoner, herunder 
markedskoordinasjon, ledelse, og til dels økonomi for Vivo 
Bokhandel AS og var dessuten morselskap til Vivo Bokhandel 
Finsnes AS.
 Vivo Bokhandel AS var Norges ledende kristne bokhandel-
kjede og en viktig aktør for de kristne forlagene, kristne forfattere 
og for den kristne forkynnelse og kultur gjennom det skrevne 
ord. Bokhandelkjeden omfattet 18 bokhandlere fordelt over hele  
landet og med en omsetning i størrelsesorden 100 mill. NOK. 
Utvikling og vekst over flere år hadde imidlertid svekket lønn-
somheten i virksomheten, og nødvendig omstilling var ikke 
gjennomført i tilstrekkelig grad.

Utviklingen mot et strammere marked hadde svekket  
likviditeten til bokhandelkjeden, og på nyåret 2016 ble den  
økonomiske situasjonen meget kritisk.  Denne var så omfattende 
at styret ikke lyktes i å få kontroll over likviditetsutviklingen i 
selskapet.

Normisjon og NLM gjennom Lunde Forlag som eiere  
innvilget i mars 2016 et kortsiktig likviditetslån på 2,5 mill. 
NOK. Det viste seg imidlertid at denne kapitaltilførselen til  
selskapet ikke var tilstrekkelig til å løse likviditetsbehovet for den 
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videre drift.  Eierne tilførte ytterliggere et kortsiktig likviditetslån 
på 2,5 mill. NOK og ga samtidig et klart signal om at de ikke 
kunne bidra med ytterliggere kapital.  Et eventuelt behov for  
ytterliggere kapitaltilgang måtte skje gjennom ekstern finansiering 
fra nye medeiere.  Dette ville dessuten være tjenlig for den videre 
driften av selskapet.  

Den økonomiske situasjonen til Vivo Bokhandel AS var  
imidlertid så omfattende og krevende at det var nødvendig med 
ytterliggere kapital for nødvendig omstilling og for å sikre den 
videre driften.  Styret lykkes ikke i å tilføre ekstern finansiering av 
selskapet gjennom nye medeiere.  Styret besluttet derfor i møte 
29.04.2016 at det ikke var grunnlag for videre drift av Vivo 
Bokhandel AS, og å begjære oppbud av selskapet. Normisjon og 
Lunde Forlag ble samme dag orientert om beslutningen og tok 
denne til etterretning.  Ombudsbegjæringen ble deretter umiddel-
bart inngitt til Oslo Byfogdembete.  

Oppbud av Vivo Bokhandel AS førte til at Vivo Holding AS 
ikke lenger var i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. 
Styret besluttet i møte 09.05.2016 å begjære oppbud også av dette 
selskapet. 

Oslo Byfogdembete oppnevnte en advokat i Kvale Advokat-
firma DA som bobestyrer for begge selskapene. Det er Normisjons 
vurdering at den videre prosessen ble håndtert av bobestyrer på en 
meget tilfredsstillende måte.
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Rapport fra våre samarbeidsland
Aserbajdsjan
Aserbajdsjan er et land i utvikling og med mye uforutsigbarhet. 
Begge deler preger Normisjons innsats i landet, som er sammen-
lignbar med et tre. På midten av 90-tallet ble treet plantet.   
Gjennom årene har treet vokst gjennom fruktbare og utfordren-
de tider. Fram mot 2015 var treet stort og kraftig med mange 
grener og forskjellig frukt. Gjennom den siste treårsperioden har 
vi vært gjennom en kraftig beskjæring, spesielt gjennom proses-
sen med å avvikle vår bistandsorganisasjon NHE. Det ble  
nødvendig da myndighetene strammet inn mulighetene for  
slike organisasjoner. I en periode var vi usikre på om treet ville 
overleve, men i løpet av 2017 har vi sett at nye grener vokser ut, 
og ny frukt gror. 

Kirke og menighet
Normisjon har siden arbeidet i Aserbajdsjan startet opp, arbeidet 
med urbefolkningsgruppen Udi, som har røtter tilbake til  
urkirken. Normisjon har en rådgivende rolle overfor Udi-kirken, 
og er med på å støtte Udiene i prosessen med å gjenskape kristne 
tradisjoner som står i tråd med deres røtter.  Normisjon har også 
bidratt til å støtte språk- og oversettelsesarbeid blant Udi-folket 
gjennom denne perioden. Vi har også støttet opp om den  
lutherske menigheten i Baku. Det har vært i form av støtte av 
pastor i 2015, støtte til bønnemøter i regionene, og distribusjon 
av gaver fra Samaritans Purse. 

Samfunnsutvikling
Fra å hovedsakelig arbeide gjennom NHE, har Normisjon  
gjennom den siste treårsperioden gått over til å arbeide gjennom 
et nettverk av selskaper som samarbeider med hverandre. 

Viator Property and Investment Company er et selskap som 
er heleid av Normisjons selskap Viator AS, og utgjør stammen av 
Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. Gjennom dette selskapet har 
Normisjon drevet kurs for jobbsøkende, hvor 32 personer deltok 
i 2016. I 2017 har syv bønder fått støtte gjennom et investerings-
prosjekt. I Sheki har vi i 2017 arrangert engelskkurs for barn, 
med 10 deltagere. I andre halvdel av 2017 startet vi oppussing av 
kontoret i Sheki med tanke på å bruke det som gjestehus og  
opplæringssenter. 

Folk Art er et lokalt selskap som er deleid av Normisjon. Det 
sprang ut av NHEs Rettferdig handel-prosjekt. Folk Art hadde en 
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pause i driften i 2016, men ble siden gjenåpnet i Bakus gamleby. 
Her selges lokalproduserte suvenirer og kunst. De opplever vekst i 
salget. Se gjerne www.folkartbaku.com. 

Gjennom selskapet AzNor Agro har Normisjon drevet  
landbruksarbeid- primært med fokus på Aquaponics-drivhuset. 
Dette prosjektet ble nedtrappet i 2017 grunnet svak bærekraft, men 
AzNor Agro fortsetter å arbeide med andre landbruks- 
prosjekter.   

Normisjons bank, Viator Mikrokreditt, har tross økonomisk 
nedgang, fortsatt å tilby lån til mange. Med en låneportefølje i 
underkant av 20 millioner norske kroner, skaper banken  
muligheter for sine om lag 7000 nåværende kunder og deres  
familier.  

Helse og livskvalitet
Arbeid overfor sårbare grupper, særlig barn og unge med  
funksjonsnedsettelser, har vært viktig for Normisjon. Etter at  
arbeidet måtte utfases i NHE, har det blitt videreført gjennom det 
lokale selskapet R&R Services. 

På barnehjemmet i Merdekan arbeider Normisjon på en  
avdeling med i underkant av 55 barn. Tre dager i uka har det vært 
6–7 personer på team som besøker barnehjemmet. De viser 
omsorg for, og tilbyr ulike former for terapi til barna. 

I mai 2016 ble Heyat Ressurssenter startet opp igjen etter en 
pause på to år. Senteret har siden tilbudt ukentlig støtte og terapi til 
ni barn med familier. 

Lokalt ansatte
Normisjon har to utsendinger og 17 lokale medarbeidere i 
Aserbajdsjan, mens Viator Mikrokreditt har 80 lokalt ansatte. De 
fleste lokalt ansatte er kristne, og møtes månedlig til bønn og felles 
oppmuntring til å vise Guds kjærlighet gjennom arbeidet de driver. 
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Bangladesh
Bangladesh er et av de tettest befolkede land i verden med 
omtrent 170 millioner mennesker, hvor kristne utgjør bare 
omkring 0,5% av den overveiende muslimske befolkningen. 
Likevel kan det være en god del som i tillegg er kristne i skjul. 
Perioden har vært preget av terrorangrep på annerledes troende 
og folk fra vest. Det har også skapt mye frykt i den kristne  
minoriteten.

Normisjon i Bangladesh har i perioden skiftet navn fra 
SMNB til Normisjon Bangladesh. 

Med Asiabasen er det et ønske at satsing på kompetanse- 
hevning hos gamle og nye samarbeidspartnere i Sør-Asia-
regionen koordineres. Arbeidet har virkelig tatt av i perioden, 
etter at ekteparet Priya og Gladstone tok over ledelsen i juli 2015. 
Denne familien er en stor gave til Normisjon. Mobilisering av 
bønnenettverk og ledertrening står i fokus. I perioden har det 
vært holdt tre partnerkonferanser, hvor målet er synergi og 
læringsutveksling i tettere samarbeid mellom ulike partnere. 
Dette har ført til flere nye tiltak.

Kirke og menighet
Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) 
står nå samlet under god ledelse. Det var stor 150 års markering i 
november 2017. Ungdomsarbeidet har vært i god vekst, og ung-
dommene selv tar større ansvar. Opplæring i givertjeneste og  
forvalterskap har også gitt gode resultater i perioden. Samar-
beidet med Sylhet Presbyterian Synod (SPS) har vært stabilt med 
vekt på utdannelse og lederutvikling. Også 50 år med misjon fra 
Norge ble markert stort i november 2017, og det er gledelig at de 
nasjonale nå går til nye folkeslag. Den tredje, Evangelical 
Christian Church (ECC) i Chittagong Hill Tracts har i perioden 
opplevd mer forfølgelse av nye kristne, men de har ikke mistet 
iveren etter å nå nye folkeslag.  

Asiabasen har initiert to bønnekonferanser for ledere i  
regionen. I november 2017 deltok mer enn 100 ledere fra nær 
sagt alle kirkesamfunn i syv land i regionen. Gleden var stor over 
å kunne tilbe Gud sammen på tvers av ulike tradisjoner. Steve 
Suiting er også i staben, og arbeider mest på menighetsplan for å 
gi opplæring i systematisk givertjeneste og godt forvalterskap. 
Dette er et nitidig arbeid, men vi ser at det gir frukt over tid. 
Kirkene står mer på egne bein og blir gradvis mindre avhengig 
av penger fra vest. 
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Helse og livskvalitet
I perioden har Normisjon hatt støtte fra Norad til to prosjekter; et 
integrert prosjekt for lokal kapasitetsbygging (ICCB) gjennom 
Northern Development Foundation, og et integrert utviklings- 
program (ICDP) gjennom Sancred. Prosjektene legger stor vekt på 
rettighetsbasert utvikling. At prosjektene kalles «integrert» betyr 
at de jobber på mange områder samtidig for å styrke det sivile 
samfunnet; her kan nevnes forbedring av jordbruket, yrkesopp- 
læring for å skape egne arbeidsplasser, både forebyggende og 
kurativt helsearbeid, bygger soldrevne anlegg for å bedre miljøet, 
arbeid for å fremme rettigheter for kvinner og etniske minoritets-
grupper etc.

Samfunnsutvikling
Skolen Martin Luther College tar særlig sikte på å gi minoritets-
grupper og kristne fra distriktene videregående utdannelse og 
lederopplæring. Ekteparet Torunn Tjelle og Hans Jørgen Hagen 
avsluttet sin tjeneste her i 2016. I perioden har det blitt investert i 
7 dekar land i utkanten av Dhaka til eget skole- og internat bygg. 
Skolen er i leide lokaler, men sliter med trang økonomi, og  
nybygging vil kreve storinvestering. 

Lokalt ansatte
I januar 2018 ble Asiabasen styrket ytterligere ved at familien 
Haaland kom til Dhaka. Arbeidet ved Normisjon Bangladesh i 
Dhaka ledes av Mr. Nelson Sarkar, hvor elleve er ansatt på  
kontoret i Dhaka og 91 på ulike prosjekter, antallet har gått ned i 
perioden. Ved utgangen av 2017 var det ved Martin Luther 
College 34 ansatte og 280 elever.
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Bhutan

Bhutan er et fjelland i østlige Himalaya, klemt mellom gigant-
nasjonene India og Kina. Kongedømmet har hatt en forsiktig 
demokratisk utvikling siden 2008. I 2016 var innbyggertallet 
797 765, og antall språk hele 23. Tibetansk buddhisme er den 
dominerende religionen, hvor kristne utgjør under 1 % av 
befolkningen. Det finnes små kristne fellesskap i byer og på små 
steder. Landet har gjort gode fremskritt de siste 10-20 årene når 
det gjelder de fleste utviklingsmål. 

Helse og livskvalitet
Normisjon fikk innvilget støtte gjennom «ekstramillionen» fra 
Digni til et forprosjekt i Bhutan i 2017. Målet er å bedre mental 
helse samt forebygge selvmord blant ungdom i Bhutan. Dette 
gjøres gjennom blant annet forskningssamarbeid og undervis-
ning av rådgivere om mental helse blant ungdom. Sammen med 
kompetente samarbeidspartnere undersøkes muligheter for å 
videreutvikle dette arbeidet. 

Samfunnsutvikling
I 2014 startet et femårig organisasjonsutviklingsprosjekt med 
Disabled People’s Association of Bhutan (DPAB) som nasjonal 
partner. Målet er at denne organisasjonen blir dyktiggjort,  
selvstendig og i stand til å oppnå de målene den setter seg.   
 Organisasjonen har de siste årene jobbet med å registrere 
personer med funksjonsnedsettelser i Bhutan. Det er også blitt 
gjort en hel del for å synliggjøre organisasjonen i media og  
offisielle sammenhenger. 
 Initiativet kom fra en tidligere elev på blindeskolen som 
Santalmisjon/Normisjon har drevet i Bhutan. Skolen ble startet i 
1972-1973 og har bidratt til at mange med synshemminger har 
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fått utdanning og jobb. Dette gjør at de bidrar til samfunnet og 
blir inkludert på en bedre måte. Mange har blant annet fått opp-
trening i bruk av IKT i et prosjekt der Normisjon samarbeidet 
med MediaLT. IKT for synshemmede er nå et akademisk fag i 
Bhutan. 

Lokalt ansatte
Disabled People’s Association of Bhutan: syv ansatte.

Gladsak

I desember 2017 ble Normisjons Einar Kippenes tildelt den 

Bhutanske fortjenesteorden i gull for sitt bidrag til utdanning for 

mennesker med synshemninger i Bhutan. Einar og Reidun Kippenes 

arbeidet ved blindeskolen fra oppstarten fram til 1981, og de var 

sammen i Bhutan for å motta denne æresbevisningen fra kong  

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck i forbindelse med feiringen av 

landets 110. nasjonaldag.
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Cuba
Cuba har spilt en viktig rolle i maktspillet mellom verdens  
ledende nasjoner. Dette har skapt en selvforståelse av at cubanere 
ser på seg selv som annerledes.  De er stolte over å ha trosset  
verdens sterkeste militærmakt og den cubanske revolusjon har 
skapt en identitet av at verden må lære av Cuba, ikke omvendt.

Kirke og menighet
I kirkelig sammenheng slår det ovennevnte ut i en klar oppfatning 
av hvem som bestemmer når det inngås en samarbeidsavtale. 
Normisjon har en mangeårig avtale med Den lutherske kirken 
IEU, Iglesia Evangélica Unida Sínodo Luterano. Normisjon har 
vært ledsager og venn i strevet med å oppnå alle legale rettigheter 
overfor myndighetene, og dernest tilskyndet medlemskap i  
landets kirkeråd, Consejo de Iglesias de Cuba, CIC. Normisjon 
har som venner fra Norge skapt forståelse av at kirken tilhører en 
internasjonal familie som medlem av Det lutherske verdens- 
forbund, LWF.

IEU har sitt hovedvirke i de to provinsene Santiago de Cuba 
og Guantánamo.  

Hovedkirken og også den eldste menigheten med administra-
sjon og undervisningssenter ligger i Santiago by.  IEU har tatt på 
alvor ansvaret for opplæring og dyktiggjøring av nye ledere. I 
Santiago by er det dessuten tre menigheter som nå har fått reist 
egne kirkebygg som strategisk omkranser byen. 

I Guantánamo er det en hovedkirke som er reist med støtte 
fra Normisjon og menigheter i Vennesla, samt to husmenigheter.  
Dessuten har man planer for utbygging og drift av et leirsted i 
landsbyen Achotal.

I hovedstaden Havanna har kirken med støtte fra givere i 
Norge skaffet et bygg i bydelen Marianao med sikte på nyplanting 
av menighet.  IEU ønsker med dette å etablere sin virksomhet i et 
område av landet hvor Den lutherske kirke tidligere har hatt flere 
grupper og menigheter. Til sammen er det om lag 400 guds- 
tjenestedeltakere i IEU. 

Samarbeidsavtalen med Normisjon har muliggjort utveksling 
med ungdomsgrupper og spesielle prosjekt, f.eks musikk, Soul 
Children, KRIK-arbeid, Bibelskole-elever fra Grimstad og elever 
fra folkehøgskoler. Slik utveksling er til stor inspirasjon, og den 
stiller krav til god forberedelse, ledelse og oppfølging.
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Helse og livskvalitet
Hvordan kirken er tilstede i samfunnet kommer særlig til utrykk 
ved spesielle anledninger og markeringer hvor kirken kan vise 
seg som en aktiv deltager og bidragsyter. IEU har hele tiden hatt 
en aktiv dialog med myndighetspersoner i samfunnet, og kirken 
er en stemme i det offentlige rom.  Et eksempel på dette er et 
utadrettet HIV-AIDS arbeid hvor kirken har blitt tildelt en  
nasjonal pris.  

Ved naturkatastrofer som under orkanene Sandy og Matthew 
har IEU stilt seg til rådighet som koordinator for diakonal  
innsats på vegne av mange evangeliske kirker i de områdene  
som har vært rammet. IEU har i den sammenheng forvaltet  
økonomisk støtte som ble gitt fra Normisjon.

Samfunnsutvikling
IEU er en selvstendig kirke som tar hånd om drift av menigheter 
og lederutvikling.  Kirken ser seg som en naturlig del av det  
økumeniske fellesskapet med andre kirker.  Dette inkluderer også 
dialogfellesskap med Den katolske kirke.  Kirken har en klar  
diakonal profil og en beredskap som raskt trer i kraft ved natur-
katastrofer. Kirken praktiserer tiende og har gjort dette i alle år.  
Kirken har i denne perioden vært avhengig av internasjonal  
økonomisk støtte.  Selv om kirken har gjort erfaringer med  
mindre inntektsgivende prosjekt, så kaster ikke dette nok av  
seg til å bety noe vesentlig. Myndighetene vil på nåværende  
tidspunkt heller ikke tillate større inntektsgivende prosjekt.

Kirken har lang tradisjon for å bidra med dugnad og innsats 
for å virkeliggjøre planer og virksomheter.  Reisning av nye  
kirkebygg er gode eksempler på dette.

Lokalt ansatte
Staben i kirken består av sju prester, tre diakoner, en kokk, en 
regnskapsfører og en sekretær.
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Ecuador
50 år etter at misjonen sendte sine første misjonærer til Ecuador, 
fortsetter våre samarbeidspartnere arbeidet med evangelisering, 
lederopplæring, radio, skole og den siste tiden hjelpearbeid for 
befolkningen som ble rammet av jordskjelvet på nordkysten av 
Ecuador. Normisjon støtter finansielt  og i bønn for enkelt- 
mennesker og for aktiviteten i søsterorganisasjoner. 

Kirke og menighet
Utfasingen av misjonen har på flere måter vært utfordrende for de  
to nasjonale kirkene. Der misjonærene var ressurspersoner som 
besøkte menigheter, holdt kurs og fulgte opp de lokale lederne, 
har nå nasjonale ledere overtatt. De fleste er dobbeltarbeidende, 
med pastortjeneste på fritiden. Nå prøver de også å støtte andre 
menigheter i sin landsdel med rådgiving og forkynning. 
Misjonens overdraging av kirkeeiendommer har ført til mer  
forvaltningsansvar og administrasjon. Den lutherske kirken er  
fortsatt ung med ti aktive lutherske kichwa-menigheter og 15 
menigheter for den spansktalende befolkningen. Mange av  
menighetene er små gudstjenestefelleskap, men noen er større og 
med god aktivitet. Fire av lokalmenighetene er ikke medlemmer 
av de to nasjonale kirkene.

Misjonen har lenge prioritert satsingen på lederopplæring,  
gjennom Bibelinstituttet  som har utviklet seg til å bli en ryggrad i 
arbeidet med å utruste nye ledere. Instituttet koordinerer også et 
Soul Children-arbeid i ni evangeliske menigheter i Guayaquil.  
Stipendprogrammet for teologisk utdanning har flere steder ført 
til ny giv. Dette er spesielt synlig der unge teologer får lederansvar 
og går inn i barne- og ungdomsarbeid, og i kursvirksomhet. Disse 
lederne er Kristus-sentrerte plogspisser i arbeidet med å styrke  
kirkene og nå nye generasjoner. 

Helse og livskvalitet
Arbeidet etter jordskjelvet på nordkysten av Ecuador i 2016  
blir kanalisert gjennom en diakonal gruppe, administrert fra 
Bibel-instituttet og lokale menigheter på kysten. Denne gruppen 
har vært med i hjelpearbeid og besøksvirksomhet i områder der 
den lutherske kirken tidligere ikke har hatt kontakt. Den første 
tiden støttet misjonen matutdeling, helsearbeid og initiativ til 
jobbskaping. Misjonens største satsinger kanalisereres gjennom  
et boligbyggingsprogram ledet av organisasjonen Habitat. 
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Samfunnsutvikling
Utdanning har helt fra starten på 70-tallet vist seg å skape  
utvikling på det personlige plan, og i neste omgang også for 
lokalsamfunn. Misjonen støtter fortsatt arbeidet til stiftelsen 
Mushuk Kawsay, som driver skole i Tambo, Cañar. Interkulturell 
utdanning med evangelisk profil gjør elevene stolte over egen 
kultur og gir dem tro på egne ferdigheter som likeverdige i stor-
samfunnet. Flere tar utdanning som lærere, leger, agronomer, og 
noen blir ledere i kirkene. Skolen har ca 500 elever fra 4 til 18 år. 
Noe støtte går også til en bygd der få tidligere har hatt mulighet 
til utdanning. 

Lokalt ansatte
Bibelinstituttet har syv ansatte, Kichwa kirken har to, den 
spansktalende kirken har fem på deltid. Mushuk Kawsay har  
20 ansatte. 
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India
Landet har 1,35 milliarder mennesker og vokser med ca. 18 mill. 
i året. Offisielt er bare 2,3 % kristne, men andelen kristne har  
steget jevnt de senere årene, og ligger uoffisielt på 6–8 %. Fortsatt 
er India det landet i verden der flest folkegrupper ikke er nådd 
med evangeliet, og mange av dem er i nord-øst der Normisjon 
har flest partnere.
 Det meste av vårt arbeid i India gjøres gjennom de tre  
kirkebyggende organisasjonene NELC (Northern Evangelical 
Lutheran Church), UELCI (United Evangelical Lutheran 
Churches India) og FMPB (Friends Missionary Prayer Band), 
samt de to diakonale organisasjonene LWSIT (Lutheran World 
Service India Trust) og ESAF (Evangelical Social Action Forum). 
NELC feiret i 2017 at det var 150 år siden Skrefsrud og Børresen 
startet arbeid blant Santalene. Det ble en stor feiring med 4 000 
deltakere og kirkeledere, politikere og norsk representasjon.

Kirke og menighet
Gjennom Radio Dumka blir årlig omtrent 130 døpt inn i NELC. 
I løpet av 2017 er radioprogrammene faset ut, da få hører på 
radio. Nesten alle har mobiltelefoner, og derfor når de bedre ut 
med evangeliet via denne. Det andre effektive evangeliserings-
redskapet Normisjon støtter er «Gå Ut Senteret» i Kaerabani, 
drevet i samarbeid med NELC og FMPB. Menighetsplanterne 
som er utdannet her bygger årlig flere menigheter blant santal-
folket. 
 Acta støtter Boro bispedømmet i Assam i deres misjons- 
innsats i Arunachal Pradesh der bl.a. Nishi folket bor.
 Gjennom Asia Basen har vi jobbet tett med NELC i å utruste 
ledere på ulike nivåer i kirken. Gjennom systematisk opplæring i 
å «forvalte Guds ressurser» i form av penger og eiendom, vil vi 
hjelpe kirken til å stå på egne bein. Dette gjør vi parallelt med at 
vi har trappet ned støtten til institusjoner, men opprettholdt  
støtten til evangelisering. I samarbeid med paraplyorganisasjo-
nen UELCI forsetter ledertrening i alle de lutherske kirkene i 
India ved hjelp av redskapet «Målrettet menighet» modellen.
 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. 
Særlig har OASE Norge bidratt med økt kompetanse på sjelesorg 
og nådegaveutrustning. I 2017 var det Oase-stevne i det største 
lutherske kirkesamfunnet i India, AELC, med 2,7 millioner  
medlemmer. 
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Helse og livskvalitet
Normisjon har tre Norad-støttede prosjekter i India; primærhelse 
ved Mohulpahari sykehus, rehabilitering av flyktninger i Assam 
og prosjekt for steinarbeidere nær Dumka. I de seinere årene  
er det blitt klart at et verdig liv forutsetter at grunnleggende 
menneskerettigheter blir overholdt. I prosjektene arbeides det 
med rett til eiendom, utdanning, helse og arbeid. ESAF er en 
dyktig samarbeidspartner i å etablere alternative, miljøfrem- 
mende arbeidsplasser.
 I Assam bidrar prosjektet til konfliktdemping. Arbeidet  
utfordrer den politiske og økonomiske makteliten i området, 
men vi har dyktige partnere som vet å gå fram med visdom i 
dette arbeidet.

Samfunnsutvikling
I løpet av de siste par årene har hindu-fundamentalistene blitt 
mer aggressive. Santal Parganas har vært åpen for evangelisering 
og mange tusen har blitt kristne, men ved den nye loven fra 2017 
må en ha tillatelse fra myndighetene for å skifte religion. Prester 
som foretar dåp kan få bøter og opp til fem års fengsel. 
 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 gir stipend til  
ressurssterke barn fra minoritetsbakgrunn, så de kan få en god 
skolegang og bli framtidige ledere i kirken og lokalsamfunnet.

Lokalt ansatte
Gjennom Asiabasen arbeider Pryia og Gladstone også i India.
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Kambodsja
Kambodsja er et land i utvikling, men også et land der ikke alt  
går framover. Landet har en relativt åpen økonomi i forhold til  
utlandet, da viktige næringer som turisme og tekstilindustri er 
avhengige av lett adkomst og internasjonale investeringer. 
Utenlandske investorer gjør store oppkjøp av land, og Kina og 
Vietnam har stor innflytelse. Landet har fortsatt en ung befolk-
ning, som de har hatt siden massedrapene under Pol Pot. Landet 
nærmer seg 16 mill innbyggere, 31 % er under 15 år og 50 % er 
under 25 år. 77 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive. 
Mindre enn 5 % er kristne, og 95 % er buddhister. 

Kambodsja har stor migrasjon av både voksne og ungdom 
vekk fra landsbyene. De søker til byene og til utlandet (særlig 
Thailand) for å finne jobb. Igjen sitter barn og gamle. Flere og 
flere familier strever med å klare å høste sine rismarker da mange 
av de mest arbeidsføre er dratt.

Normisjons strategiske arbeidsprofil i Kambodsja er at vi ikke 
har registrert vår egen virksomhet, men arbeider gjennom lokale 
partnere. Vi ønsker å dyktiggjøre disse gjennom inspirasjon og 
trening, til selv å ta ansvar for sitt arbeid og sin vekst og utvikling.

Kirke og menighet
Kirken i Kambodsja er i rask vekst, og er organisert i en rekke  
kirker og kirkenettverk. De ønsker å utvikle en kambodsjansk 
identitet, og ønsker dermed lokalt lederskap. Normisjons strategi 
er å støtte lokale menigheter gjennom trening av ledere. Det  
gjøres gjennom lederkurs for pastorer og menighetsutviklings- 
program (Agenda 1) for menighetenes ledergrupper. Nå deltar  
ca 2 500 ledere fra nesten alle provinsene i Kambodsja i ledertre-
ningen, og over 50 menigheter er med i Agenda 1 lærenettverk. 

Et annet viktig arbeidsverktøy er årlige evangeliserings- og 
godhetsaksjoner som gir mange mennesker mulighet til å høre 
evangeliet. Resultatene er overveldende, og hvert år i treårs- 
perioden er over 10.000 mennesker kommet til tro og lagt til 
menighetene. For å hjelpe pastorene med undervisning for de 
mange nye kristne, støtter vi også 80 evangelister. Det er etablert 
over 800 nye huskirker for å gi de nye kristne nære åndelige felles-
skap. Normisjon støtter 3 internater i Kambodsja og samarbeider 
med ytterligere to. Vår samarbeidsparter Light of Light Church 
(LLC) er på mange måter en frukt av at de driver to student- 
internater i Phnom Penh der mange av studentene er blitt kristne. 
Senest i julen 2017 ble 13 nye døpt.
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Helse og livskvalitet
Normisjon er ikke direkte engasjert i helsearbeid i Kambodsja, 
men flere av prosjektene vi støtter gjennom vår samarbeids- 
partner ICC (International Cooperation Cambodia) har et sterkt 
fokus på livskvalitet. Viktige tema for dette er identitet og  
verdighet, fokus på gode relasjoner i familie, stamme, menighet 
og landsby, økonomisk utvikling og kamp mot menneskehandel 
og utnyttelse av de svakeste.

Samfunnsutvikling
Normisjons fokus er å bygge samfunnet nedenfra, og det  
gjenspeiles i de prosjektene vi er engasjert i.  Ett viktig område 
for dette er støtte til å bygge en positiv identitet og verdighet hos 
minoritetsbefolkningen i Kambodsja, slik at de blir i stand til å 
ivareta sine rettigheter og være aktive og fullverdige borgere i 
samfunnet.  Et annet viktig område er barns rettigheter og  
situasjon. Mange barn er utrygge og vi støtter prosjekter som 
hjelper dem til å bli verdsatt og til deres rett til å vokse opp på 
sine egne premisser og realisere sine muligheter, ikke minst  
gjennom skolegang.

Lokalt ansatte
Det er nå syv lokalt ansatte i vår samarbeidskirke Light of Life 
Church (LLC), som arbeider i det kirkebyggende arbeidet. De 
overtar mer og mer av arbeidet med seminarer og aksjoner, i tråd 
med vår visjon om å gi det videre og skape lokale levende og 
levedyktige menigheter. 
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Mali
Mali ligger i Vest-Afrika, og av 17 millioner innbyggere, er 48 % 
under 15 år, så befolkningen forventes doblet innen 2034. Andel 
protestantiske kristne er 0,7 %. Siden 2012 har landet vært preget 
av ulike militsgrupper som styrer i nord og sentralt i landet. I 
perioden 2015 – 2018 har vi hatt to misjonærer fast i landet. Tre 
andre misjonærer følger opp arbeidet med to til tre opphold i 
Mali hvert år. Normisjons mål for arbeidet i Mali har vært å  
etablere en selvstendig kirke. 

Kirke og menighet
EELM er Normisjons samarbeidskirke i Mali, med ca. 16  
menigheter, hvorav fire er dannet i denne perioden. Normisjon 
har jevnlige møter med EELM-ledelsen. Vi støtter seminarer i  
lokalmenighetene og i distriktene, og våre misjonærer deltar 
periodevis i evangelisering og undervisning. 

Normisjon driver en bibelskole i samarbeid med EELM og 
en kamerunsk søstermisjon, MFLM. I perioden 2016 – 2018 har 
skolen hatt tre elever. De får undervisning fra januar til april. 

Resten av året er elevene hjemme for å dyrke jorda. Da har 
de oppgaver i sine lokale menigheter, og får oppfølging fra bibel- 
skolen.  

Noe av det viktigste vi gjør er å gi Guds ord på et språk folk 
kan forstå. Normisjon jobber med å oversette GT til Kasonké og 
NT til Malinké. I tillegg har vi i 2016 og 2017 oversatt 
Jesusfilmen til begge disse språkene. Jesus snakker nå lokal- 
språket til enda flere folk! 

Radioarbeidet har kommet godt i gang. Vi sender nå kristne 
programmer på Kasonké, Fulani og Malinké på 17 radiostasjo-
ner. Vi har hatt årlige kurs med de som jobber med radio for å 
høyne kvaliteten på programmene og få flere engasjert i arbeidet.  

Høsten 2017 startet vi opp Agenda 1 i Mali. 18 menigheter 
var med på samlingene (både fra EELM og andre kirkesamfunn). 
Vi tror Gud vil bruke dette arbeidet for å styrke kirken både 
nasjonalt og lokalt. 

Helse og livskvalitet
Utdanning er viktig, men for mange familier er det umulig å 
skaffe penger til skolegang for de som vil studere etter ungdoms-
skolen.  Normisjon har i løpet av perioden gitt stipend til 13 
ungdommer som ellers ikke ville hatt mulighet til å studere. 
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To pastorer med sine familier får også støtte til å gå på bibelskole 
og fullføre en teologisk utdanning.  Vi har gitt lokale grupper i seks 
landsbyer støtte til å gjerde inn grønnsakhager og grave brønner. 
En menighet har fått en borebrønn, og vi har støttet en skole med 
latriner. 

Videre samarbeider vi med en lokal organisasjon- «Ikke reis 
over havet». Organisasjonen ble dannet som en reaksjon på at så 
mange maliere drukner på vei over Middelhavet, eller dør i  
ørkenen før de kommer så langt. Organisasjonen arbeider for å 
skape arbeidsplasser for ungdom lokalt, og endre mentaliteten i 
befolkningen. 

Samfunnsutvikling
I 2016 fikk Normisjon en annerkjennelse av ministeren for nasjo-
nale språk som takk for vår innsats for å få Malinké anerkjent som 
et skriftsspråk i Mali. Vi har begynt alfabetiseringsklasser for å for-
berede Malinkéene på at det nye testamentet snart er tilgjengelig på 
deres språk. Over 200 Fulanere har fulgt alfabetiseringsklasser i 
løpet av treårsperioden.  

Korrupsjon er et stort samfunnsproblem. Vi har organisert et 
anti-korrupsjons kurs i 2015 og 2016 for alle våre ansatte, og  
kirkeledere i EELM. Normisjons lokalt ansatte har også holdt  
seminaret for andre organisasjoner. 

Lokalt ansatte
Normisjon har 28 ansatte i heltids- eller deltidsstillinger. Fem av 
dem er ansatte i bibeloversettelse på Kasonké og Malinké, én er 
ansatt i radioarbeid. 

 



Treårsmelding – Rapporter fra samarbeidsland 67

Senegal
Senegal med sine 14 millioner innbyggere ligger på vestkysten av 
Afrika. 90% av befolkningen er muslimer, mens 0,2 % er prote- 
stantiske kristne. Det er mange misjoner som arbeider i Senegal, 
men de aller fleste arbeider rundt Dakar. Lenger østover er 
virkeligheten annerledes, - det finnes færre misjoner og kristne, 
og samfunnet er mindre utviklet. Normisjon har valgt å starte 
opp et arbeid helt øst i Senegal, på grensen til Mali. 

Normisjon begynte arbeidet i Senegal med en norsk familie i 
2014. I september 2017 var enda en familie på plass. Mye tid og 
krefter har gått med på det praktiske med å få på plass et helt nytt 
team. «Ettåringer» supplerer teamet for å legge til rette for et 
gode hverdager for misjonærbarna. Normisjons mål i Sengal er å 
danne en malinkekirke i Øst-Senegal, og arbeide for at befolk-
ningen skal få forbedrede levekår. 

Kirke og menighet
Etter språk- og kulturstudier har våre utsendinger brukt mye tid 
på å bygge relasjoner og tillit. Vi har jobbet med kristen enhet i 
området og har startet opp ukentlige bønnemøter med andre 
misjoner i området. Bønnearbeidet blant misjonærene ute og 
støttespillere hjemme er viktig arbeid i denne sammenhengen.

Vi har oversatt 55 leksjoner med muntlig bibelpresentasjon. 
Til hver leksjon følger en bibelhistorie og et samtaleopplegg. Slik 
presenteres hele den store fortellingen i Bibelen, fra skapelsen til 
Jesu oppstandelse. Disse kan for eksempel brukes på kvelder med 
fotballkompiser med historiefortelling, samtale og te rundt et bål 
i hagen, under en klar stjernehimmel. Spørsmålene fra fotball-
kameratene er store, vanskelige og ofte ganske annerledes enn 
typiske spørsmål i Norge. Den åndelige virkeligheten er en  
selvfølgelig del av hverdagen, og det å stille spørsmål om Guds 
eksistens er ganske utenkelig. Bibelhistoriene oppleves  
virkelighetsnære, nye og spennende, – både for Malinkéene og 
misjonærene. Fotballmiljøet og aerobic-miljøet i byen er så langt 
viktige arenaer for relasjonsbygging for misjonærene.  

Helse og livskvalitet
Sammen med kvinner i en nærliggende landsby, har Normisjon 
fått være med på å realisere en drøm kvinnene har hatt lenge: en 
grønnsakhage. Vi har hjulpet til med å få satt opp et gjerde og 
gravd brønn. Videre har vi tett kontakt med det lokale sosial- 
kontoret for å kartlegge hvor det er behov for vår innsats  
fremover. 
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Samfunnsutvikling
Samfunnsutvikling er også det lille vi gjør i hverdagen for å vise 
en annerledes måte å gjøre ting på, og å vise nestekjærlighet i 
praksis. Normisjons misjonærer har hatt opprydding av gatene i 
nærområdet sitt, arbeider med å inspirere til bruk av 
Moringatréet med dets mange helsebringende effekter, og har 
også støttet en barnehage med opplæring i PC for ansatte og 
barna.  
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Nepal
Nepal er et lappeteppe av forskjellige språk, kulturer, religioner 
og kaster. Fjellandet i Himalaya har 29 millioner mennesker, 123 
forskjellige språk, og minst 10 religioner. Ca 2 % av befolkningen 
er kristne. Kirken er bygget opp av bl.a. kristne nepalere som 
vendte hjem fra eksil i India i 1950.

Normisjon har som mål å bedre helse og liv i Nepal gjennom 
samarbeid med United Mission to Nepal (UMN) og Human 
Development Community Services (HDCS), samt å styrke kirken 
blant sherpafolket.

Kirke og menighet
Normisjon støtter Sherpakirken på forskjellige måter. Vi har  
støttet kirkens deltagelse i kirkenettverket CAF. Deltagelsen her, 
blant annet gjennom konferanser, har vært til stor inspirasjon, og 
vært avgjørende for kirkens utvikling. I tillegg har Normisjon 
støttet Sherpakirkens sosiale arbeid gjennom Håpets Hus- et  
senter som hjelper de svakeste i sherpasamfunnet. 

Helse og livskvalitet
Normisjon har i treårsperioden gitt betydelig støtte til 
Okhaldhunga Community Hospital (OCH) med personell og 
økonomi. Vi har særlig prioritert støtte til arbeid rettet mot  
kvinner og barn. Sykehuset gir gratis behandling til barn under 
12 kg, for å sikre jenters rett til behandling. Det er opprettet et 
mødreventehjem, som sikrer tryggere fødsel for kvinner fra  
fjellene. Ellers gir vi pasientstøtte til de aller fattigste. Dette ble 
gitt til 5 000 pasienter av 35 000 pasienter i 2016.

Vi har også vært med å organisere to nettverkskonferanser 
for misjonssykehus- én i Kolkata 2016, og en i Kathmandu 2017. 
Sykehuset gir også videreutdanning for leger i Nepal, og er et 
praksissted for norske medisinstudenter. 

Siden 2011 har Normisjon tatt økonomisk ansvar for en stor 
utbygging og renovering av sykehuset. Denne har blant annet 
innebåret bygging av hovedbygning, akuttmottak, kantine,  
renovert laboratorium og en ny stabsbolig. Ny barneavdeling er 
delvis tatt i bruk, og nytt administrativt bygg, samt avdelinger for 
røntgen og fysioterapi, vil stå ferdig våren 2018.  Normisjon har i 
treårsfasen hatt to ingeniører som har ledet byggingen i hver sin 
periode.
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Samfunnsutvikling
I samarbeid med UMN, driver Normisjon to Norad-støttede  
prosjekter. Samfunnshelseprosjektet ved OCH har styrket de 
lokale helsestrukturene i Okhaldhunga fylke, og har knyttet disse 
nærmere til sykehuset. 

Videre bekjemper Bahjang-prosjektet skadelige tradisjonelle 
praksiser i Bahjang-fylke, vest i Nepal. Til sammen 54 lokale 
grupper arbeider for endring. Arbeidet har blant annet ført til at 
48 kvinner nå bor i hjemmene under menstruasjon. Videre har 
enkelte landsbyer selv regulert tilgangen til alkohol. Dette vitner 
om at holdninger er i ferd med å endres, og kvinner får en bedret 
posisjon i samfunnet.

Normisjon støtter også ABBS-prosjektet, som driver to dag-
sentre; ett i Kathmandu og ett i Chitwan. Disse arbeider nå med 
over 100 funksjonshemmede barn. Senteret gir blant annet  
life-skills, arbeidsopplæring, arbeider med holdninger og  
påvirkningsarbeid for funksjonshemmedes rettigheter. 

2015 var året for jordskjelv i Nepal.  Normisjon var sterkt 
involvert i nødhjelp i Okhaldhunga fylke. I oppbyggingsfasen har 
vi funnet vår plass hos de jordløse som faller utenfor offentlig 
støtte. Vi har bygget hus for, og i samarbeid med lokalbefolk- 
ningen. 21 hus er fullført, 14 hus er under oppbygging i til 
sammen 8 kommuner.

Lokalt ansatte
Normisjon arbeider med mange lokale partnere, og støtter delvis 
også lønn til enkelte av disse, både gjennom driftstøtte til 
Okhaldhunga sykehus, ansatte i Norad-prosjektene, og ansatte 
knyttet til jordskjelvarbeidet. Selv har vi fire fastboende utsen-
dinger, og har underholdt to ingeniører som har arbeidet med 
sykehusutbyggingen. 



Treårsmelding – Rapporter fra samarbeidsland 71

Uganda
 
Uganda har vært et kontaktland siden Normisjons fusjon.  
Forum Uganda har ivaretatt Normisjons virksomhet i landet. 
Engasjementet og foreningen ble til ut fra at Gå Ut Senteret 
sendte team av studenter til Uganda. Samarbeidspartneren i 
Uganda har vært den Anglikanske kirken, Church of Uganda, 
Soroti bispedømme som ligger nord-øst i landet. 

Trofasthet og trosvisshet er egenskaper som man opplever 
hos mange i Uganda. Glede gjennomsyrer gudstjenester og 
uttrykkes i levende musikk og dans. Fellesskap i bønn og samtale 
er til gjensidig inspirasjon. Besøk til Norge av enkeltpersoner og 
grupper har gitt vidsyn for konfirmanter og menigheter, og  
engasjement og fellesopplevelser for mange. 

Det har ikke vært faste utsendinger til Uganda, og det har 
heller ikke blitt overført økonomisk støtte via Landsstyret til 
arbeidet i Uganda. Frivillige har bidratt gjennom besøk og støtte 
er gitt til ulike tiltak i regi av Forum Uganda. Dette har blant 
annet dreid seg om søndagsskolearbeid, døvekirken, bibelskole, 
Mothers Union, gudstjenester, nødhjelp, fengselstjeneste, barne-
skoler og bygging av fire internat for jenter. Foreningen har også 
gitt mye undervisningsmateriell og støtte til lærerlønninger. 

Forum Uganda har i denne siste perioden ferdigstilt de to 
planlagte jenteinternatene i Serere med solcelleanlegg, vaskerom 
og latriner. Det har også i denne perioden vært besøk fra Norge 
som har bidratt i sluttfasen av byggeprosjektet og på ulike måter i 
kirkens virksomhet ellers. 

Mangeårige leder for foreningen, Rune Gustavsen, døde  
høsten 2017. Forum Uganda har nå lagt ned sitt arbeid, fullført 
sine forpliktelser og overført sine aktiva til Church of Uganda i 
tråd med sine vedtekter. Normisjons engasjement i Uganda ble  
avsluttet med dette. 

På sitt møte i september 2017 gjorde landsstyret følgende 
vedtak: 

Landsstyret i Normisjon takker for arbeidet som er gjort av 
Forum Uganda gjennom en årrekke. Vi gleder oss over alt som 
er oppnådd, og vil uttrykke en takk til alle som har bidratt til 
dette viktige arbeidet. Særlig vil Landsstyret takke Rune 
Gustavsen for hans innsats for Normisjon i Forum Uganda.
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SAT-7
 
SAT-7 er et kristent TV-selskap som dekker hele Midt-Østen og 
Nord-Afrika. Dette er et område med en halv milliard mennes-
ker. Regionen har et mangfold av utfordringer, men disse er  
ulike fra land til land. For å nevne noe: En svært ung befolkning,  
skyhøy arbeidsledighet, væpnede konflikter, krenkelse av  
elementære menneskerettigheter, analfabetisme, vanskelige kår 
for kvinner. De kristne er utsatt for ulik grad av diskriminering, 
fra et stille trykk til brutal forfølgelse. 
 SAT-7 formidler håp. Med kulturell følsomhet og en vennlig  
tilnærming møter de mennesker under alle slags kår. Program-
tilbudet er variert. Hvert program skal ha et kristent preg,  
uansett hva det ellers inneholder. Fem kanaler er nå i drift 24 
timer i døgnet: en på farsi (persisk), en på tyrkisk og tre på  
arabisk (en for voksne, en for barn og dessuten en skolekanal).
 SAT-7 har nå 30 millioner faste seere. Halvparten av disse ser 
på minst en gang i uken. Daglig får kanalene 800 henvendelser 
fra seerne. Sosiale medier er i bruk for å styrke kontakten og 
følge opp enkeltmennesker.
 Den persiske kanalen SAT-7 PARS er blitt styrket ved send- 
inger over en satellitt som har fordoblet tallet på potensielle 
seere. De når nå også inn i Tadsjikistan.
 Barnekanalen SAT-7 KIDS fylte 10 år i 2017. Denne kanalen 
har vunnet hjertet til millioner av arabiske barn og tillit fra deres  
foreldre. Den er et unikt bidrag til et kristent vitnesbyrd i den 
arabiske verden.
 Høsten 2017 åpnet SAT-7 sin femte kanal, undervisnings-
kanalen SAT-7 ACADEMY. Målgruppen er først og fremst 13 
millioner arabiske barn som ikke får gå på skole. I tillegg er det 
mange barn som får en skolegang med dårlig kvalitet – store 
klasser, lærere med dårlig utdannelse, dårlige lokaler og utstyr, 
dårlig pedagogikk. Skoleprogrammet MySchool gir ikke bare 
rent faglig undervisning, men vil også bygge opp respekt og  
toleranse, omsorg, kreativitet, selvstendighet og evne til kritisk 
tenkning. I tillegg er det egne programmer for lærere og foreldre.
 SAT-7 arbeider for å gjøre evangeliet kjent for alle i Midt-
Østen og Nord-Afrika, særlig for dem som ellers ikke har noen  
anledning til å høre det – slik som tilfellet ofte er for barn,  
kvinner og analfabeter, samt for lukkede hjem og lukkede land. 
Videre vil SAT-7 være en katalysator for åndelig fornyelse,  
kirkevekst og sosial forandring. 
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SAT-7 har en offensiv satsning fremover. Den nye skolekanalen 
krever mye. Dessuten satses det tungt på å utvikle den tyrkiske 
kanalen, som nå har vært på lufta i tre år. Dette slår positivt ut 
for Aserbajdsjan, der de forstår tyrkisk og ser på Tyrkia som en 
storebror.
 Normisjons bidrag til SAT-7 var i perioden om lag 180 000 
NOK i året med et særlig fokus på sendinger på Farsi og støtte til 
vår spesielle kontakt, som nå er Julianna Sfeir, leder for 
MySchool. 
 I en region som er full av vanskelige utfordringer arbeider 
SAT-7 målbevisst og strategisk med visjonen å gjøre Guds  
kjærlighet synlig.
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Bibel og språk 

7bibeloversettelser

3,3 millioner.
som vil gjøre Guds Ord tilgjengelig for over

Normisjon jobber med
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Disippelskap, ledelse og teologi

36473
deltok på ledertrening 
i våre samarbeidsland.

722
personer fikk studere teologi

i våre samarbeidsland.

3,3 millioner.
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Helse

2966 fødsler
315 keisersnitt 
  ved Okhakdhunga sykehus i Nepal

101 331 PASIENTER 
FIKK BEHANDLING 

 ved Okhakdhunga sykehus i Nepal.
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101 331 PASIENTER 
FIKK BEHANDLING 

 ved Okhakdhunga sykehus i Nepal.

75 barn
med funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming     

fikk årlig hjelp ved barnehjemmet i Merdekan og Heyat Ressurssenter i Aserbajdsjan. 

3987 
personer har fått tilgang til 

grunnleggende 
helsetjenester

gjenom arbeidet til 
Mohulpahari 

Christian Hospital
i India.

6465 
pasienter

ble opererert
ved Okhakdhunga sykehus i Nepal.
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Menighetsbygging og evangelisering

nasjonale kirkesamfunn
som igjen jobber mot tusenvis av lokale menigheter 

med hundretusenvis av medlemmer.

Normisjon har
hatt samarbeid med

15
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Normisjon har
hatt samarbeid med

8000 bibler

46 044
nye kristne
i våre samarbeidsland. Vi vet det  
er flere vi ikke har tall på, men de 
teller like mye i Guds rike. 

30 millioner
ser fast på Sat-7 hvert år. 

Halvparten ser på den kristne
tv-kanalen ukentlig.

ble delt ut i landsbyer i  
India av Radio Dumka.

Dhaka Youth Fellowship i 
Bangladesh samler 200 studenter 
til kristent fellesskap. 
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Samfunnsutvikling

85 579 
fikk hjelp til selvhjelp

gjennom bærekraftige prosjekter.



Treårsmelding – Rapporter fra samarbeidsland 81

81 seminar for å stoppe barneekteskap
ble holdt i Bangladesh i 2017 av vår samarbeidspartner Sancred. 

I tillegg ble 58 barneekteskap konkret stoppet i 2015 og 2016. 

Rett på! 
19 560 personer 

fra urbefolkningsgrupper 
har fått hjelp til å håndheve lovfestede  

rettigheter i Bangladesh. 

Nødhjelp
14 493 067 kroner  

har kommet inn
til nødhjelp til ofre rammet 

av naturkatastrofer.
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Utdanning 

døgn på internat for elever 
i Bangladesh, India og Kambodsja. 

225 600
6962

utdanningsstipend ble delt ut
i Bangladesh, India og Mali

6211 SKOLEÅR 

til elever på 26 skoler i 3 land
Bangladesh: 19 skoler, Ecuador: 1 skole og India: 6 skoler 
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Rapport fra regionene

Regionlederteam   
Ingebjørg Berstad Torp

Regionlederteam  
Arne Inge Vålandsmyr

Region Agder
Fellesskap og diakoni
Region Agder er velsignet med mye godt arbeid, og en stab med 
mange flotte medarbeidere. På den diakonale fronten er det flere 
enheter som har et offensivt og godt arbeid, som kafé, besøks- 
tjeneste, språkskole for innvandrere, åpen barnehage, godhets- 
dager – for å nevne noe. Regionen er bevisst på å utvikle felles-
skap, vi har derfor ansatte som arbeider målrettet med dette. Vi 
gleder oss også over at i treårsperioden er det dannet tre nye  
forsamlinger/menigheter som allerede nå er til stor velsignelse; 
Bedehusforsamlingen Lyngdal (i samarbeid med IMF og NLM), 
Norkirken Hald og Norkirken Kristiansand.

Misjon – regionalt og internasjonalt
Til forenings- og bedehusarbeidet skal det like så selvfølgelig som 
bønn og forkynnelse høre med et ytremisjonsperspektiv med 
informasjon, bønn og givertjeneste. Dette har vi blant annet hatt 
som tema på de årlige ledermøtene. Flere enheter er godt i gang 
med dette, og vi merker at byggingen av Okhaldhunga sykehus 
har gitt stor respons. Dette i tillegg til regionens fokus på arbeidet 
i Mali, og særlig bibeloversettelsesarbeidet til malinké. Vi profile-
rer også oppstarten av nytt arbeid i Bhutan.

Gleder og utfordringer
Det er til jevnlig oppmuntring at mange av Norkirkene er i vekst. 
Noen steder fylles lokalene av unge familier. Derfor har vi også en 
ansatt som i hovedsak har sin tjeneste rettet mot tro på hjemme-
bane. Dette vil bli et viktig satsningsområde videre.

Et overveldende flertall på regionsårsmøtet i 2017 gikk inn 
for å etablere Normisjon Agder trossamfunn (NAT), som kom i 
funksjon november 2017.

Vi opplever det viktig å kunne bistå lokalplanet med rådgiv-
ning og veiledning i saker som er tunge for fellesskapene å stå i. 
Det trengs kompetanse til å takle dette på en ryddig og god måte.

Økonomi
Sett bort fra testamentariske og ekstraordinære gaver, har vi et 
årlig driftsunderskudd tilsvarende 2,5 årsverk. Dette kan synes 
som en sky i horisonten, og er uholdbart i lengden. Hvordan skal 
regionen se ut i framtida, og hva slags arbeid skal prioriteres? Vi 
må tenke godt og være offensive i tiden som kommer.

Regionlederteam  
Gunar Urstad

Bangladesh: 19 skoler, Ecuador: 1 skole og India: 6 skoler 
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Regionleder  
Kristian Bjørkhaug

Region Hordaland
 
Fellesskap og diakoni
Region Hordaland har to menigheter, i tillegg til en rekke  
foreninger, lag og kor. Disse møtes for å inspirere hverandre i 
troen og utfordres i aktiv misjon.  
 I Hordaland teller vi 15 aktive Soul Children-kor. Regionen 
arrangerer også leirer, som er svært populære. 
 Viktige diakonale tiltak for regionen var Godhetsaksjonene i 
2015 og 2016 i Norkirken Bergen. Da deltok medlemmer fra  
kirken på ulike oppdrag for mennesker som trengte hjelp til 
praktiske gjøremål. 
 
Misjon regionalt og internasjonalt
Misjon er hjerteslaget i region Hordaland. Misjon er ikke bare 
noe vi gjør, det er selve fundamentet i arbeidet vårt. 

Internasjonalt har flere av våre folk i regionen vært på turer 
til ulike misjonsland for å se på arbeidet. Familien Haaland ble 
sendt ut som misjonærer til Bangladesh i 2014, men måtte 
avslutte arbeidet. De ble sendt ut igjen i januar 2018. Dette gleder 
vi oss stort over. I oktober 2017 sendte vi ut et team til Mali for å 
starte opp Agenda1-arbeid 
 
Gleder og utfordringer 
En av de største nyhetene i region Hordaland, er byggingen av 
nytt misjonssenter. Dette prosjektet skal realiseres i samarbeid 
med NLA Høgskolen og Bergen og omegn Boligbyggelag (BOB). 
Ferdigstillelsen av senteret ligger noen år frem i tid, men vi  
gleder oss stort over å legge planer for fremtiden. Vi gleder oss 
også over å se nye unge mennesker finne veien til våre fellesskap 
i regionen, samt at mange familier vil delta i arbeidet. Samtidig 
er vi heldige som har så mange godt voksne i våre fellesskap, som 
bærer mye av arbeidet vi driver.  
Hva gjelder utfordringer, skulle vi gjerne ha sett at inntektene 
økte. Vi ønsker oss også flere engasjerte mennesker og fastgivere. 
 
Økonomi
De siste tre årene har region Hordaland hatt en stabil økonomi 
med overskudd. Gjenbruksbutikken vår på Askøy sørger for  
solide inntekter til Acta-arbeidet. Vi har også et lag av givere 
med oss som sørger for at vi kan fortsette regionarbeidet. Likevel 
søker vi stadig å øke inntektene, slik at vi kan ha en stabil og god 
drift fremover også.
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Regionleder  
Torgeir Frøysøye

Region Møre
Fellesskap og diakoni
Region Møre har mange frivillige som gjør en innsats for at nye 
generasjoner og folkeslag skal få møte Jesus. Vi har en liten stab, 
men er takknemlige for svært mange frivillige medarbeidere. 

De siste årene har tallet på flyktninger ankommet Norge 
vært økende. Det er med glede vi har fått blitt kjent med mange 
av dem her i Møre. Relasjoner blir knyttet på tross av ulik  
bakgrunn, og vi ser i tillegg at flere blir en del av ulike fellesskap.

I februar 2016 ble regionskontoret flyttet til nye lokaler  
sentralt på torget i Molde. Siden den tid har vi i disse lokalene 
blant annet arrangert språklunsj, språkmiddag og ulike kurs som 
for eksempel teorikurs til førerkort, tilrettelagt for innvandrere.  

Vårt ønske om flere Normisjonsmenigheter i Møre har enda 
ikke blitt en realitet, men det er vekst i antall barnelag i perioden. 

Misjon – regionalt og internasjonalt
Det har vært utfordrende å få nok nærhet til enkeltprosjekter i 
våre ulike misjonsland. Med dette som grunnlag har regionstyret 
ønsket å knytte tettere bånd til ett av prosjektene, og valget falt på 
pionerprosjektet i Senegal. Etter dette har regionens folk besøkt 
prosjektet 2 ganger, senest i 2017.

Engasjementet for ytremisjon er stort, men skulle gjerne  
sett at nye generasjoner hadde fått et større engasjement inn i 
arbeidet. Vi har få misjonsavtaler gjennom SMM, men håper å 
legge til rette for flere misjonale menigheter i fremtiden.

Gleder og utfordringer
Mange av våre tradisjonelle foreninger dør ut. Disse foreningene 
har fått bety veldig mye for mange, og det gjør oss begeistret. 
Utfordringen er at det få steder vokser frem noe nytt. Som orga-
nisasjon skulle vi gjerne fått bety mer inn i de enkelte lokalmiljø.

Økonomi
Vi har hatt nedgang i utgifter og oppgang i inntekter de siste 
årene. Dette gjør at vi ser positivt på fremtiden. I mange år har vi 
brukt av egenkapital for å dekke underskudd, men ser nå en 
positiv utvikling. Størstedelen av pengene som blir samlet inn i 
Møre går til ulike internasjonale prosjekter, noe som igjen viser 
hvor stort misjonsengasjement som finnes i vår region. 

Vi er glad for at vi sammen løfter evangeliet både regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.
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Regionleder   
Silje Reiertsen

Region Nord
Fellesskap og diakoni
Vi gleder oss over de frivillige i region Nord, som gjør en enorm 
innsats. Vi har to bønnenettverk, og opplever at bønn bærer 
arbeidet vårt. 
 Regionen og Norkirken Tromsø har drevet Agenda 1 Nord 
siden 2012. Dette er hovedmåten vi driver oppfølging av felles-
skap. I 2016 overtok regionen hovedansvaret med å drive Agenda 
1 Nord.
 Styreleder for Holmen leirsted har et stort hjerte for våre nye 
landsmenn, og mange av dem sitter på mottak uten å ha noe å 
gjøre. Noen av disse har blitt med i det praktiske arbeidet rundt 
leirstedet, og har vært til stor glede for fellesskapet.

Misjon regionalt og internasjonalt
Høsten 2016 dro ekteparet Fossen som misjonærer til Thailand.  
Der jobber de som lærere, samt at de er med i Agenda 1 Thailand 
via Thailand Christian Network, tilknyttet IMI-kirken. I tillegg 
har vi volontører som jevnlig reiser på korttidsoppdrag.
 Region Nord har vært en aktiv partner i SMM den siste peri-
oden, og misjonsforeningen Manat har de senere årene invitert 
til misjonskveld i Tromsø – med stor suksess.

Gleder og utfordringer
Oppstart av Agenda 1 Midt-Troms i 2016 er gledelig. Det er for 
første gang et Agenda 1-lærefelleskap som kun består av menig-
heter fra Den norske kirke. 
 Region Nords fusjon med Normisjon sentralt ble formelt ved-
tatt på Generalforsamlingen 2015, og vi ser at det har frigjort 
ressurser i regionleddet, samt økt samhandlingen mellom regio-
nen og sentralleddet.
 Den største utfordringen vår er å finne en struktur og en 
arbeidsmåte som utnytter ressursene våre bedre. Antagelig er det 
behov for ytterligere stukturendringer.

Økonomi
I 2014 gjorde vi en satsing med å utvide staben for å prøve å 
bygge opp arbeidet. Givertjenesten økte ikke i forhold til de økte 
kostnadene, slik at de siste årene har en igjen kuttet antall års-
verk. Leirsteder er for oss en glede, – men også en utfordring 
med hensyn på økonomi. Regionen driver med underskudd, og 
dette tærer på oppsparte midler.  
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Regionleder 
Karstein Evensen

Region Nordland
Fellesskap og diakoni
Vi er ikke mange, men vi har trofaste medarbeidere i region 
Nordland. Disse er med og bærer arbeidet i bønn, givertjeneste 
og praktisk arbeid. 
 Regionen har «lånt ut» regionleder i 20 % stilling til Bodø 
Normisjon, hvor han fungerer som pastor. Denne foreninga er av 
de største i Nordland, og har inngått samarbeid med Bodø NLM. 
Her er det faste møter/gudstjenester hver 14. dag, og vi er akku-
rat kommet i gang med husfellesskapsgrupper. Forsamlingen har 
fortsatt fokus på barne- og familiearbeid. Dette inkluderer også 
et diakonalt engasjement.

Misjon - regionalt og internasjonalt
Vi har ca 25 SMM-avtaler å følge opp. Noen fellesskap og  
foreninger gir til egne misjonsprosjekt. Regionen har få ansatte, 
men vi tror på forkynnelse av Guds Ord, som grunnlaget for 
Guds rikes vekst – både i Nordland og internasjonalt. Derfor 
gjennomføres det flere steder helger og uker, hvor Guds Ord  
formidles til lærdom, inspirasjon, fornyelse og tjeneste.

Gleder og utfordringer
Region Nordland er langstrakt, og på de fleste stedene er det  
små enheter. Dette utfordrer oss med hensyn til ressurser, både 
menneskelig og økonomisk. Gjennomsnittsalderen er relativt  
høy mange steder. Etter at Karihaug leirsted er solgt, mangler 
regionen et leirsted. Acta Nordland ble lagt ned, da det ikke var 
kandidater til styret. Slike utfordringer kjennes som endringer  
vi må arbeide med hele tiden.
 Dette til tross, er det gledelig når regionen har ansatt en  
ungdomsarbeider på Fauske i 50 %. Fra å starte på null og fram 
til nå, er stadig flere unge kommet til et gammelt bedehus. Her 
får de boltre seg på skateboard og i klatrevegg. Mellom aktivitet-
ene deles Guds Ord og bønn. Noen har også fått komme på leir, 
og deretter sagt ja til Jesus. Leiren ble gjennomført i samarbeid 
med NLM og prester i Den norske kirke.

Økonomi
Regionen har hatt underskudd i flere av de siste årene. Dette er 
selvsagt ikke ønskelig, men vi har enn så lenge mulighet til å 
dekke dette med avsatte midler. 
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Regionleder 
Ann Helen Aaslund

Region Oppland
Fellesskap og diakoni
Normisjons visjon og verdier ligger til grunn for region 
Opplands arbeid, og i løpet av perioden har vi konkretisert hva 
det betyr for oss: «Normisjon, region Oppland vil motivere og 
utruste til fellesskap, liv og tjeneste med Gud og med hverandre.» 
De lokale fellesskapene er bærebjelken i arbeidet, og mye av det 
diakonale arbeidet skjer gjennom disse.  En stor del av innsatsen 
fra regionen har vært rettet inn mot å følge opp og utruste  
etablerte foreninger. Fritidsforkynnerne er en viktig ressurs, og 
fra regionens side følger vi opp med årlige samlinger. Ei forening 
har deltatt på Agenda 1 Østlandet i perioden. Fra august 2015 til 
februar 2016 var ett av leirstedene akuttmottak for flyktninger.

Misjon – regionalt og internasjonalt
Engasjementet for misjon internasjonalt er økt i denne treårs- 
perioden. 150-årsjubileet for P. O. Bodding, regionledernes tur til 
Bangladesh og nåværende og tidligere utsendinger for Normisjon 
med tilhørighet i regionen, er noe av det som har gitt kjennskap 
og kunnskap og bidratt til det økte engasjementet. Glimt fra 
arbeidet i samarbeidslandene, forbønn og øremerkede gaver er 
fast på flere regionarrangement, samt i lokalforeninger. I Acta er 
Amigos og Kompis gode verktøy for å skape misjonsengasje-
ment, og det er hyggelig å se at dette fungerer! 

Gleder og utfordringer
Regionen bruker størstedelen av ressursene sine i Actaarbeidet, 
og gleden er i stor grad knyttet til det som skjer der, blant barn 
og ungdom. Vi har en flott gjeng med ungdomsledere. Flere av 
dem har vært med i medvandringsgrupper, og vi ser at de vokser 
og modnes. De største utfordringene er knyttet til rekruttering 
og økonomi. Det er nedgang i foreninger, gjennomsnittsalderen 
er relativt høy, og det er lite rekruttering av nye medlemmer. En 
stor og viktig utfordring er å nå nye, og etablere nye fellesskap.  

Økonomi
Økonomien er krevende, ordinær drift går i underskudd. 
Ekstraordinære inntekter i form av salg av bedehus, testamenta-
riske gaver og andre større gaver har vært redningen. Nedgangen 
i antall aktive foreninger merkes også økonomisk. Antall faste 
givere og fast givertjeneste har vært stabil, med en liten økning i 
gaver til Acta.  
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Regionlederteam  
Erik Rørtveit

Region Rogaland
Fellesskap og diakoni
På regionårsmøtet i 2016 vedtok vi et handlingsprogram etter
signaler gitt på Generalforsamling i Grimstad. Vi har de siste årene 
snakket mye om de tre A’ene i vår region. Det oppsummerer svært 
godt vårt fokus: Acta, Agenda 1 og Alpha.     
 Seniorarbeidet har tilført vår region mye også i denne treårs- 
perioden. De jobber etter utsagnet: «Vi skal surfe på eldrebølgen!» 
 Gjennom Agenda 1, som IMI-kirken leder, har vi fått frem et 
verktøy som er til stor nytte for våre fellesskap. Det viktigste er at 
det hjelper det enkelte fellesskapet med å holde fokus på sin visjon, 
samt at det er med på å sette en retning for veien videre. De  
fellesskap som startet med Agenda 1, har tatt verktøyet hjem til  
sitt lokale arbeid, og fått med seg lokale menigheter, foreninger og  
fellesskap. Dette er en gledelig utvikling. 

Misjon – regionalt og internasjonalt
I regionen har vi et særlig ansvar for Kambodsja, og det er gledelig 
å se og høre om alt det flotte som skjer der. Vi har som et lang- 
siktig mål å få opp en ressursgruppe for alle våre samarbeidsland. 
På den måten tror vi at vi kan legge til rette for et større misjons-
engasjement. Det har også vært flott å se hvordan Agenda 1 har 
vært brukt i noen av våre samarbeidsland.

Gleder og utfordringer
I regionen har 10:13 festivalen vokst frem. Festivalen samlet  
sommeren 2017 300 deltakere og 100 ledere. Det har vært  
fantastisk å se hvordan festivalens lederskap har våget å satse og 
bruke vår bevegelse. Utfordringen vår er å lede disse 13-åringene 
videre, slik at de blir bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. 
Regionen er vertskap for Alpha Norge, styret har som mål å få  
et bredt eierskap som tar ansvaret for Alpha Norge fra 2021.

Økonomi
I desember 2015 stiftet regionen regnskapsfirmaet Norøk AS. Dette 
har hatt en god utvikling, og har nå fire ansatte. Ved å stifte Norøk 
AS ønsker vi å sette trykk på flere tema, blant annet at det er viktig 
å ha kunnskap og oversikt over økonomien. Jesus snakket mye  
om forvaltning, og vi ønsker etter hvert å få opp en talerstol om 
nettopp dette. Viktig er det også at alle mennesker har et kall.  
Det har vært flott å se mennesker få utfolde sitt kall omkring  
økonomi og forvaltning. Vi ønsker å få frem kallet med liten k.

Regionlederteam 
Thomas Thesen
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Regionleder  
Jesper Lemming

Region Sogn og Fjordane
Dette har vært tre år med like mange regionledere. Arbeidet i Sogn 
og Fjordane er bredt med to leirsteder, to barnehager, to folke- 
høyskoler, ett retreatsenter og ett hotell. Vi er glade og takknemlige 
for mange gode medarbeidere som legger ned stor innsats hvert år.   

Fellesskap og diakoni
I løpet av perioden har åtte fellesskap fra regionen gjennomført en 
runde med Agenda1. Vi har startet et nytt felleskap med fokus på 
unge voksene på Sandane, der vi bruker det gamle bedehuset. Dette 
felleskapet er regionens pilotprosjekt for en ny måte å jobbe med  
felleskap på. Regionen har også tatt initiativ til faste Storsamlinger 
sammen med ett av våre leirsteder, Fjordly, to ganger i semesteret. 
Normisjons eneste retreatsenter, Holmely, har blant annet diakonalt 
og sjelesørgerisk fokus på sin kursvirksomhet og ulike retreater.

Misjon – regionalt og internasjonalt
Vi har Okhaldhunga tett på hjertet, og det arrangeres basarer og  
lignende for innsamling til sjukehusdriften, samt at Nordfjord 
Folkehøgskule samler inn godt over 330.000 kroner. I tillegg til 
Nepal, er også India og Mali to land som flere av regionens forenin-
ger er opptatt av og samler inn til. Flere av våre lokale foreninger har 
også utviklet tette og gode bånd til kommunale flyktningemottak og 
driver med stor bevissthet på inkludering av våre nye landsmenn/
kvinner i sine samlinger. 

Gleder og utfordringer
Vi ser årlig at unge mennesker på leir og på våre skoler kommer til 
tro på Jesus. Det gleder vi oss over, samtidig som vi tenker at vi ikke 
i stor nok grad lykkes i å møte mennesker i våre lokale fellesskap på 
en slik måte at troen på Jesus tar form i nye mennesker. Store deler 
av foreningene våre har få unge mennesker. Vi utfordres på å finne 
nye måter å arbeide på. Dette er vår primære utfordring som trover-
dig misjonsorganisasjon. Nå er det 60+ som bærer regionen i bønn, 
økonomisk og med engasjement. Det er en sann glede og vi er utro-
lig takknemlig for alt de har gitt og gjort og fremdeles gir og gjør. 

Økonomi
Økonomien er brukbar og vi har kommet oss i balanse eller et lite 
pluss hvert år i perioden. Vi har utvida to stillinger på enhetene våre. 
Vi ser at gaveinntekter fra foreningene går ned, samtidig som fastgi-
ver-inntektene øker, og utgjør i dag omtrent 40 % av inntektene.  
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Regionleder  
Sam Tore Bamle

Region Telemark
Svekket økonomi og færre ansatte over flere tiår har bidratt til å 
styrke det lokale ansvaret for egen virksomhet, men svekket regio-
nens betydning for lokalforeningene i voksenarbeidet. De siste 
årene har vi hatt en nedgang i foreningstallet. Ved utgangen av 
2017 har vi registrert 60 foreninger, men flere av dem har liten 
aktivitet. Actaarbeidet går godt og virker samlende på regionen.
 Telemark har i åtte år hatt felles administrasjon med VeBu, 
men skilte lag igjen fra 1. juni 2017.  

Fellesskap og diakoni
Mange foreninger har i større grad blitt «vennesamfunn» enn 
misjonale fellesskap, med frimodig utadrettet virksomhet. Mens 
våre omgivelser har endret seg mye, har vår virksomhet i liten grad 
fanget opp disse endringene. Vi arbeider nå med å bevisstgjøre oss 
og våre foreninger på hva vår tid krever av oss og hvordan vi kan 
bruke diakoni som tilknytningspunkt for å gi evangeliet videre. 
 Noen foreninger har begynt å se på Agenda 1- modellen for 
fornyelse i arbeidet, men til nå har ingen satt i gang med dette. 

Misjon – regionalt og internasjonalt
Regionstyret har ønsket at alle foreninger skal knytte seg til et 
internasjonalt misjonsprosjekt. Nærhet til arbeidet ute er viktig, 
både for å skape engasjement, for å huske det i bønn og for å bli  
en glad giver til det.  Så langt har få foreninger knyttet seg til et  
fast misjonsprosjekt.

Gleder og utfordringer
Det vokser fram en større bevissthet om at lokalforeningene  
må være basis for misjon i Norge. Mange er blitt flinkere til å 
inkludere unge familier og barn i arbeidet. Acta har et veldig bra 
leir- og ledertreningsarbeid. Sammen med VeBu har vi skapt 
Bibelifokus og arrangert Bibelmaraton og Bibelkonferanser. Acta 
har også begynt å arrangere et årlig sponsorløp til inntekt for  
Acta og «Like mye verd» i Bangladesh. 

Økonomi
Gaveinntektene holder ikke tritt med kostnadsutviklingen. Det 
som redder virksomheten er bedehussalg og oppsparte midler fra 
tidligere. Vi trenger flere bidragsytere som ønsker å gi. Vi tror 
imidlertid ikke at løsningen er å fokusere på økonomien, men på 
det vi brenner for å få til. Vi har behov for å samle inn mer penger. 
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Regionleder  
Inger Brit Rødberg

Region Trøndelag
Fellesskap og diakoni
Høsten 2015 startet regionen sammen med Salem menighet med 
Agenda 1. Ti ulike felleskap har vært med i dette, og regionstyret har 
vært en av disse gruppene. Dette har vært med på å bevisstgjøre 
regionstyret på at det er et åndelig lederskap, hvilket videre har ført 
til et skjerpet fokus. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i alle 
foreningene, der vi ser tydelig at folk ønsker at regionen skal satse på 
barn og unge, misjon og felleskapsbygging. Regionen er medeier i 
Trondheim samtalesenter, som har ca. 1 000 samtaler pr. år.  
Foreninger lokalt har et diakonalt fokus inn mot blant annet nye  
landsmenn, eldrearbeid, godhet i nærmiljøet og besøkstjeneste.

Misjon – regionalt og internasjonalt
Visjonen vår, Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, sitter 
mer og mer i ryggraden til misjonsfolket. Flere og flere foreninger 
velger seg misjonsprosjekt som de ber for og gir penger til. I 2016 
hadde regionen fokus på arbeidet i Nepal, og i 2017 på arbeidet i 
Bangladesh. Vi ønsker at misjonsfolket skal bli kjent med arbeidet i 
disse landene gjennom å lese om det i regionavisen vår, Panorama. 
På Acta-leirene er det fokus på misjon og innsamling til misjons-
prosjekt.

Gleder og utfordringer
Vi gleder oss over mange frivillige medarbeidere rundt om i  
regionen, som gjør en kjempestor innsats. Vi har et godt samarbeid 
med Salem menighet og vi ønsker å stå tettere sammen om arbeidet 
i Trøndelag. Skolene i regionen er en stor glede og mulighet for å gi 
elevene verdens beste budskap. Gjennom Acta sitt leir- og lagsarbeid 
når vi ut til en del barn og unge fra kirkefremmede familier. I den 
siste perioden har vi fått fire nye felleskap med mange yngre familier 
som er med. Vi utfordres stadig av ønsket om at flere mennesker 
skal bli frelst av arbeidet vi holder på med. Hvilke frukter ser vi? I 
Actas stab har vi hatt mye permisjoner de siste årene, noe som gjør 
at det har vært krevende å satse på nye saker. 

Økonomi
Økonomiarbeidet er fra år til år en balansegang. Det er ekstraordi-
nære inntekter og testamentariske gaver som gjør at vi ikke får røde 
tall på bunnlinja. Foreningsgaver og fast givertjeneste har økt litt. 
Regionstyret har fokus på å skape en sunn og god økonomi. Vi  
trenger å finne nye og kostnadseffektive måter å drive arbeidet på.
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Regionleder  
Svein-Tony Gårdsø

Region Vestfold/Buskerud
Vi har frem til 1. juni 2017 hatt et tett samarbeid med region 
Telemark. Fra samme tidspunkt reetablerte vi region VeBu. 

Fellesskap og diakoni
Vi har flere foreninger som driver godt. De siste ti år har foren-
ingstallet falt fra 74 til 54. I Acta er antall lag økt, slik at vi i dag 
har like mange Actalag som voksenforeninger. Vi tror at Actas 
virksomhet vil bli det utgangspunktet vi må ta for å få ny vekst i 
regionarbeidet, i tillegg til tett samarbeid med foreningene som går 
godt. Regionen har også tatt initiativ til tettere samarbeid mellom 
Normisjons skoler, barnehager, gjenbruksbutikker og Norkirker.

Misjon – regionalt og internasjonalt
På slutten av denne treårsperioden vedtok regionstyret å utarbeide 
avtaler med våre foreninger som ligner på SMM-avtalene vi har 
med Den norske kirke. Regionalt førsøker vi å bevisstgjøre foren-
ingene på at det er vårt ansvar å drive misjon for våre landsmenn i 
vår tid. Samtidig kan vi ikke formane fram misjonsglød. Vi tror 
derfor fortsatt på forkynnelsen som vårt viktigste virkemiddel, 
også for å fremme kallet til å drive misjon i Norge. 

Gleder og utfordringer
Sammen med staben i region Telemark har vi blant annet  
arrangert «Bibelifokus» til bruk i Actalag, flere Bibelmaraton både  
i VeBu og Telemark, og to fagsterke Bibelkonferanser på Strand. 
Samtidig har vi hatt en omfattende leirvirksomhet. Acta-arbeidet i 
VeBu går godt og vi har klart å etablere en rekke ungdomsteam. 
VeBu har også et seniorarbeid som har hatt ansvar for en rekke 
samlinger og turer både i inn og utland. Gledelig er det også at vi 
har fått to gjenbruksbutikker, i Drammen og i Ål. Dette er både et 
viktig misjonsarbeid og et godt diakonalt tiltak.

Økonomi
Regionen har store økonomiske utfordringer, både knyttet til  
regionarbeidet og til leirstedsdriften på Strand. Dette har ført til 
oppsigelser av ansatte. Vi trenger flere støttespillere og givere og vi 
har behov for å få til en mer rasjonell og økonomisk lønnsom drift 
på Strand. Regionstyret har nå nedsatt flere utvalg som arbeider 
med disse spørsmålene. En offensiv på givertjeneste rettet mot ny 
Actaleder-stilling har også mobilisert mange nye givere. Fremover 
er det nødvendig å prioritere mer penger til arbeidet i regionen.
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Regionleder  
Anne-Lin Hynnekleiv

Region Øst
Fellesskap og diakoni
Region Øst har i denne perioden vært i en endring. Acta, 
Normisjon og Fermate er forsøkt samlet i én stab med mer felles-
skap. I forbindelse med at Fermate Oslo er flyttet til region Øst, er 
det blitt innredet to samtalerom som Fermate benytter seg av. 
 Vi har sammen med Storsalen og andre østlandsregioner startet 
Agenda 1. Videre har vi avholdt Alphakurs flere steder i regionen. 
  «Team Hurdal» er en gruppe ildsjeler som ukentlig har besøkt 
asylmottaket i Hurdal. «Team Haraset» er en gruppe ildsjeler av 
unge voksne med tilknytning til Haraset leirsted, som bidrar med 
dugnad, entusiasme og økonomisk støtte.
 Vi har arrangert regionale ledersamlinger for å skape nettverk 
på tvers av foreninger, her møter Normisjon og Acta samt  
fritidsforkynnere og styrer.

Misjon – regionalt og internasjonalt
Vi har i perioden hatt to misjonsteam for ungdommer mellom 16 
og 23 år. Gjennom et år har de vært på team hvor disippelgjøring, 
undervisning, kulturforståelse og relasjonsbygging har vært på 
agendaen. De har besøkt et dagtilbud for funksjonshemmede barn i 
Nepal. Dette har gjort stort inntrykk, og de har i ettertid besøkt 
lokale foreninger og arrangementer og fortalt om sine opplevelser. 
Vi har i tillegg hatt volontører i Kambodsja og Nepal.

Gleder og utfordringer
Vi gleder oss over at mange barn og unge møter et levende  
vitnesbyrd om Jesus gjennom lokallags- og leirarbeidet i Acta Øst. 
Vi erfarer at mange blir frelst igjennom dette arbeidet.
 Vår hovedutfordring er at vi alt for sjelden erfarer det samme i 
voksenarbeidet. Våre foreninger legger i stor grad opp til tradisjo-
nelle møter, og retter lite fokus på søkende mennesker i sine omgi-
velser. Agenda 1 hjelper mange av våre foreninger og fellesskap 
med å flytte fokus til misjonsutfordringene vi står overfor i Norge.

Økonomi
Regionen driver med underskudd som dekkes av egenkapital. Vi 
håper effektivisering og endringer i budsjettprosesser og regn- 
skapsføring skal gi oss bedre kontroll på hvem som gir hva når. 
Hovedkontoret har implementert nytt organisasjonssystem i denne 
perioden og jobber med å gi oss bedre oversikt over medlemmer, 
givere og støttepartnere.
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Regionleder Bjørnar 
Holmedal (Permisjon fra 
01.01.18)  

Region Østfold
Fellesskap og diakoni
Antall foreninger i voksensektoren har totalt sett en svak nedgang, 
og ligger på rundt 75 lag og foreninger. Syv av våre foreninger har 
i to år vært tilknyttet Agenda 1 Østlandet, og har opplevd at dette 
har vært et nyttig redskap for arbeidet i foreningen. Dette vil også 
være en satsing i neste treårsperiode. Vi ønsker å styrke forenings-
arbeidet gjennom oppfølging og jevnlige besøk.

Misjon – regionalt og internasjonalt
Siden 2003 har Østfold hatt et spesielt fokus på Nepal i sitt 
misjonsarbeid. Nå er også Mali og Senegal inkludert i denne  
satsingen. Misjonsforum, som består av frivillige medarbeidere, 
arbeider for å inspirere til enda større misjonsengasjement i regio-
nen. Regionen har arrangert flere misjonsturer, og vi ser at dette 
gjør en forskjell på mennesker, deres engasjement og perspektiv på 
liv og tjeneste. Flere av våre foreninger har også opprettet egne 
misjonsavtaler.

Gleder og utfordringer
Uten frivillighet og engasjement for Normisjon hadde vi ikke nådd 
langt. Gjennom opprettelsen av et seniorutvalg håper vi å kunne 
rekruttere enda flere frivillige medarbeidere og øke eierskapet til 
organisasjonen.
 Acta i Østfold satser mye på leir, og har en positiv utvikling i 
antall leire og antall deltagere. Leirarbeidet er også en viktig res-
surs for utvikling og rekruttering av nye ledere. Foreningsarbeidet 
er helt nødvendig for oss, og vi satser på samlinger med bibel- 
undervisning, og arrangerer bønnedager rundt i regionen.
 Sjelesorgsenteret Fermate har nå vært i drift i flere år, og  
dekker et viktig behov. 
 Vi har mange foreninger, men ser at gjennomsnittsalderen 
øker. Rekruttering av nye medlemmer og etablering av nye  
fellesskap må være et hovedfokus for oss i neste periode. 
 
Økonomi
Ordinært driftsresultat i regionen viser underskudd, og vi lever på 
oppsparte midler. Vi trenger å øke bevisstheten om medlemmenes 
ansvar for regionens økonomi, gjennom økt fokus på rekruttering 
av faste givere og frivillig hjelp på leirstedene. Samtidig gjøres det 
kostnadsbesparende tiltak i organisasjonen.
                

Konstituert regionleder 
Sverre Fjeldberg  
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Fellesskap i Norge
Fellesskaps- og  
menighetsbygging
Går vi 20 år tilbake i historien, var det i vår bevegelse bare to 
menigheter, Storsalen i Oslo og IMI-kirken i Stavanger. I dag har 
rundt 36 fellesskap enten status som menighet eller forsamling. 
Agder og Rogaland, samt IMI-kirken, har vært de største  
pådriverne for å plante og utvikle menigheter, og det er derfor i 
disse regionene vi finner flest menigheter. Her er oversikt over 
hvordan fellesskapene i Normisjons menighetsnettverk fordeler 
seg på de ulike regionene:

• Rogaland: 11
• Agder: 8
• Vestfold/Buskerud 3
• Telemark:  1
• Østfold: 1
• Øst: 4
• Hordaland: 2
• Møre: 1
• Trøndelag: 2
• Nordland: 1
• Nord: 2
  

De fleste av menighetene i Normisjons menighetsnettverk har 
gått veien fra å være forening/forsamling til å bli menighet, men 
vi har også eksempler på nyplantinger. Veksten i antall menig-
heter har skjedd fordi unge familier i vår tid ønsker å ha hele sin 
tilhørighet i ett fellesskap, «alt under ett tak». Norkirken 
Sandefjord er et eksempel på en stor tradisjonell forening som 
gjennom mange års utvikling i dag har blitt menighet.  

Fellesskapet MUV (Melhus Unge Voksne) er et eksempel på 
et fellesskap som i ca. 10 år var tilknyttet flere organisasjoner, før 
de i denne treårsperioden valgte å bli menighet og knytte seg til 
Normisjon.  

I Mandal ser vi hvordan to livskraftige Normisjons-
menigheter vokser side ved side. Mandal Normisjon har lange 
historiske tradisjoner, men satser fortsatt friskt og når mange.  
De vedtok våren 2018 å kalle seg Norkirken Mandal. Ut fra dette 
fellesskapet plantet en gruppe småbarnsforeldre Norkirken Hald 
for noen år siden. De har nå på gudstjenester og aktiviteter et 
berøringspunkt med ca. 120 mennesker. At det blir plantet nye 
fellesskap ved siden av det eksisterende arbeidet, er noe vi  
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kommer til å se flere steder framover. Blant annet har IMI-kirken 
plantet IMI Oslo i 2016, selv om vi i Oslo har Storsalen. Vi ønsker 
dette velkommen, fordi vi ser at flere menigheter til sammen når 
enda flere for Jesus.  

Større berøringsflate
Et fellestrekk for menighetene i Normisjon er at de har større 
berøringsflate enn de tradisjonelle foreningene, de når i større 
grad mennesker utenfor menigheten. Et godt eksempel på dette er 
Norkirken Nedenes. De har fått god inngang på et eldresenter i 
Arendal, hvor flere har kommet til tro. Flere av våre menigheter 
har også kontakt med nye landsmenn. Norkirken Kongsberg er et 
eksempel på en menighet som har lyktes godt med integrering og 
har blitt en flerkulturell menighet. De har nå vokst slik at huset de 
holder til i har blitt for lite. 

Agenda 1 er et læringsverktøy som har bidradd til større 
misjonal satsning for flere i menighetsnettverket. Det har utspring 
og base i IMI-kirken i Stavanger. Gjennom Agenda 1 blir delta-
kerne utfordret til å stille spørsmål om hvor de er, hva de drøm-
mer om å få til og hva de må gjøre for å komme dit. Slik har de 
fått hjelp til å se hva de kan utrette i nærområdet og samfunnet de 
er en del av.  

Norkirken Vennesla har etablert kafféen Hjerterom kaffe&te 
midt i Vennesla sentrum. Hensikten er å skape et sosialt lav- 
terskeltilbud og et møtepunkt med mennesker. Slik kan veien inn 
til menigheten bli kortere. Her arrangeres mandagskonserter, tors-
dagsquiz, kirkemiddager og parkvelder, for å nevne noe. En rekke 
frivillige fra Norkirken Vennesla er engasjert i kafféens arbeid.  

IMI-kirken opprettet Godhet Norge i 2012, med mål om å 
sette i gang en godhetsbevegelse som kan hjelpe menigheter over 
hele landet til å forandre samfunnet omkring seg. Mange felles-
skap i Normisjon har gjennom dette satt i gang ulike godhetstiltak 
og slik blitt mer utadrettet. Godhet er et språk folk forstår,  
uavhengig av tro. Gjennom denne bevegelsen setter mange 
menigheter gode spor i nærmiljøet og er med å synliggjøre  
Guds karakter og Jesu hjerte. 

Gjennom Elsk Oslo satser Storsalen på å nå mennesker  
utenfor menigheten. Ulike grupper tilbringer tid med mennesker  
i fengsel, lager kafé for de som bor på gata, kommer med mat til 
pårørende på sykehus, er tilstede med mat og servering i sentrum 
i helgene, besøker asylmottak. På høsten feires Elsk-Oslo festival 
og på Valentinsdagen lages kjærlighetsfest med et særlig fokus på 
hjemløse og utslåtte. 
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Barn og unge
Barn og ungdom er et viktig satsingsområde for menighetene. 
IMPULS i Stavanger og Trondheim når ut til mange hundre ung-
dommer med evangeliet hvert år. Flere tusen barn og ungdom får 
jevnlig høre om Jesus gjennom det ukentlige arbeidet i menighe-
tene. Norkirken Skedsmo er et eksempel på en menighet som har 
erfart at satsingen på tenåringer har båret frukt ved at ungdom 
har kommet til tro på Jesus.  

Salem Menighet driver gjennom sitt diakonale tilbud 22B 
Kontaktsenter forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim 
sentrum. De har årlig kontakt med 150-200 risikoutsatte ungdom 
i bykjernen. Tiltaket består av miljøarbeid, oppfølgingsarbeid, 
arbeidstrening og et nyetablert boligarbeid. Målet er å bidra med 
tid, omsorg og tilstedeværelse, forebygge rus og kriminalitet og 
legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den 
enkelte ungdom.   
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Internasjonal misjon
I de fleste av våre menigheter er det et aktivt fokus på internasjo-
nal misjon. Menighetene bidrar både med forbønn og innsamle-
de midler. Flere av felleskapene ønsker større delaktighet i det 
internasjonale misjonsarbeidet. Det har resultert i at flere grup-
per reiser ut for å besøke arbeidet. Blant annet har en gruppe fra 
Moldefelleskapet besøkt Senegal, grupper fra Storsalen besøker 
årlig Bangladesh, og flere år på rad har IMI-kirken arrangert 
evangeliseringsturer til Kambodsja. Gjennom flyttingen av Gå ut 
senteret fra Hurdal til Trondheim, har Salem menighet fått større 
fokus på misjon utenfor landets grenser. 

Fellesskapsplanting – et viktig fokus
Omleggingen av Normisjon i Norge på hovedkontoret i 2017 
med delt lederskap ble gjort for spisse fokuset mot fellesskaps- 
utvikling og nyplanting. I løpet av perioden har også flere  
regioner ansatt fellesskapsutviklere. Flere av menighetene i 
Normisjon tar nå konkrete steg for å tilrettelegge for å plante nye 
menigheter. IMI-kirken alene har plantet nye menigheter i Oslo, 
Sandnes og Arendal. Salem har vært viktig i forbindelse med  
planting av ny menighet på Melhus. Ny menighet på Hald er gått 
ut fra Mandal Normisjon. Flere menigheter finner måter å hjelpe 
foreninger som ønsker å gå en prosess fra forening til menighet 
og har et markant og byggende blikk utover seg selv og sitt eget 
menighetsliv.  

Fokuset på planting av fellesskap og menighet gjør at  
etablerte fellesskap tør å ta menighetsordet i bruk. Sandefjord  
og Skedsmokorset har begge i løpet av perioden tatt i bruk 
Norkirke-navnet.

Agenda1 har gitt mange fellesskap vitalisering og ny visjon. 
Fra 2018 er vi også, sammen med seks andre organisasjoner og 
kirkesamfunn, i gang med trening av nye planteteam gjennom 
M4 Norge. Det er et tverrkirkelig fellesskap som bruker M4 (et 
verktøy for menighetsplanting) for å hjelpe nye plantinger til å 
lykkes. 

Nyplantinger både i Svorkmo/Orkanger i Trøndelag og på 
Sandane i Sogn og Fjordane kan tjene som eksempler på felles-
skapsplantinger som ennå ikke er menigheter, men er på vei. 

Med så mye bevegelse i organisasjonen har det også meldt 
seg et behov for en mer systematisert og ordnet tilsynsordning. 
En slik ordning er nå snart klar til å settes i verk, se nærmere 
omtale under rapport om fellesskap i del 1.  
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Rapport fra skolene
Gjennestad
Gjennestad videregående skole ble grunnlagt i 1946, og ligger i  
Stokke i Sandefjord kommune.

Kristent verdigrunnlag
Det kristne verdigrunnlag er basis og forutsetning for virksomheten. 
Verdigrunnlaget formidles gjennom ord for dagen hver første time, 
andakt i lunsjen og to timer obligatorisk kristendomsundervisning  
i uka. På fritiden er det tilbud om bibelgruppe og TimeOut-samling 
med forkynnelse, lovsang og bønn. Vi ønsker ansatte som er dyktige 
fagpersoner med et tydelig Jesus- vitnesbyrd. Like tydelig som ord, 
formidles kristen tro gjennom holdning og handling. 
 Verdiene til Gjennestad er TRO – Tillit, Raushet og Omsorg.

Faglig utvikling
Gjennom ukentlig fellestid og klasselærerråd fokuserer vi på faglig 
utvikling. Vi jobber med klasseledelse og vurdering for læring. iPad  
er et viktig pedagogisk verktøy, og de fleste lærebøkene er digitale. 

Kontakt med Normisjon
For å bygge Normisjonsidentiteten har vi deltatt på Horisont 2017  
og på regionale Normisjonssamlinger. Vi har hatt godt samarbeid  
med Internasjonal avdeling i forbindelse med vårt årlige elevprosjekt, 
Martin Luther College i Bangladesh. 

Fakta om skolen
Skolen har skoleåret 2017-2018 et elevtall på 215. 125 elever bor på 
skolen.
 Den økonomiske situasjonen for Gjennestad er god. 38 personer  
er ansatt på skolen, 60 i Gjennestad Drift. Driftsavdelingen driver bl.a. 
et stort hagesenter, veksthusavdeling og anleggsgartnerfirma. 
 Våre linjer er Design og håndverk, Blomsterdekoratør, Helse og 
oppvekstfag, Helsearbeiderfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag,  
Bygg- og anleggsteknikk, Byggteknikk, Naturbruk, Anleggsgartner-  
og idrettsanleggsfag, Service og samferdsel, Salg, service og sikkerhet, 
Studiespesialisering, Påbygg til generell studiekompetanse. I 2017  
har vi for første gang VG1, VG2 og VG3 Studiespesialisering.  
Det har vært spennende og krevende å bygge opp et nytt  
utdanningsprogram. 

Se også www.gjennestad.no

 

Gjennestad

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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Tomb 
Tomb - videregående skole og landbruksstudier ligger i Råde  
kommune. Skolen fyller 80 år i 2019.

Kristent verdigrunnlag 
Skolens forankring i kristne verdier synliggjøres i læreplaner, og er 
fundamentet for hele skolens eksistens. Dette uttrykkes i de daglige 
morgenandaktene, og felles ukentlig morgensamling. Dessuten er 
kristendom et eget obligatorisk fag i Vg1 og Vg2. Høsttakkefesten 
er siste tilskuddet til temadager hvor både den kristne forvalt-
ningstanken og enkeltmenneskets verdi vektlegges.  
 
Faglig utvikling 
Fokusområder har over en periode vært lokale læreplaner,  
kollegaveiledning og skolens kvalitetssikringssystem. Det er satset 
ytterligere på å styrke allmennfagene i forbindelse med oppstart av 
det nye utdanningsprogrammet Studiespesialisering. 

Kontakt med Normisjon 
Skolen har kontakt med Normisjon sentralt og noe regionalt og 
lokalt. Hovedtyngden av samarbeid mellom friskoler eid av  
lutherske organisasjoner skjer innenfor friskolefelleskapet i  
Kristen Friskolers forbund.

Fakta om skolen
Skolen har 379 godkjente elevplasser, og utvidet i 2015 med  
utdanningsprogrammet studiespesialisering, samt anleggsteknikk i 
Vg2.  Omlag 290 elever er fordelt på utdanningsprogrammene 
naturbruk (landbruk, hest og friluftsliv), studiespesialisering, bygg- 
og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, samt  
påbygging til studiekompetanse.   
 Tomb har vært gjennom en større utbyggingsperiode, med  
flere nybygg på plass.
 Fortsatt er Tomb et stort gårdsbruk med kuer, gris, sau og hest. 
Skolens internat ligger i en historisk park og flotte omgivelser. 
Omlag 170 elever bor i internatet.  
 Skolens økonomi er krevende, men fra 2014 har driften likevel 
gått med overskudd. Ny rektor fra høsten 2017 er Morten 
Thomassen.

Les mer om skolen på www.tomb.no og facebook.com/tombvgs 

Tomb videregående skole

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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Øya videregående skole
Skolen ble opprettet i 1979, og ligger i Melhus kommune i  
Sør-Trøndelag. 

Kristent verdigrunnlag
Kristne verdier skal prege skolen, og dette innebærer blant annet 
daglige morgensamlinger med «ord for dagen». I tillegg har  
elevene fram til og med Vg2 faget kristendom. Det legges også opp 
til seminarer innenfor flere etiske tema samt jule- og påskeguds-
tjenester. På kveldstid er det ukentlige møtepunkt gjennom  
samlinger og samtalegrupper. Elevrådet arrangerer hvert år sin 
internasjonale hjelpedag, og driver rettferdig handel av ulike  
produkter hvor overskuddet går til en skole i Bangladesh.

Faglig utvikling
Skolestyret vedtar hvert år en kompetanseutviklingsplan som leg-
ger føringer for etter- og videreutdanning av personalet. Vi jobber 
også med å bygge opp en god KRIK-linje på Studiespesialisering.

Kontakt med Normisjon
Skolen har regelmessig kontakt med Normisjon sentralt og  
regionalt på ledernivå. Øya samarbeider også med Normisjon  
både lokalt og regionalt med bl.a. leirer. Elevene sponser et  
prosjekt som er en del av Normisjons portefølje. 

Om skolen
Øya har hatt en flott vekst og utvikling i flere år. Høsten 2017  
har skolen 258 elever fordelt på ungdomsskolen (57) og videre- 
gående (201). Elevene i videregående er fordelt på program- 
områdene Bygg-og anleggsteknikk, Naturbruk og Studie-
spesialisering. Elevsøkningen til Øya har aldri vært bedre  
enn ved siste elevopptak. Elevtallsøkningen er et resultat av  
investeringer og nye undervisningstilbud, samt at internat- 
avdelingene er utvidet fra 80 til 105 plasser. Skolen er nå godkjent 
for 315 elever hvor 60 er knyttet til ungdomsskolen og 255  
videregående. Øya har de siste årene gjennomført flere større 
investeringsprosjekter, og har i flere omganger foretatt  
strukturelle endringer og nedbemanning, senest i 2013. Med  
god elevtilgang, skal skolen ha en sunn økonomi i årene som  
kommer.

Les mer om skolen på www.oya.vgs.no 

Øya videregående skole

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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Acta bibelskole/IMI Instituttet
Acta Bibelskole ligger i Stavanger og eies og drives av IMI Kirken. 
Skolen ble etablert i 1992. IMI Instituttet ble etablert i 2014, og er 
et akademisk tilbud innen teologi, misjon og ledelse. 

Det kristne verdigrunnlaget
Acta er en menighetsbibelskole, med fire ulike studietilbud. Tre 
dager i uken er alle studentene sammen om en grunnpakke av 
bibelskole, to dager fordeles de innen bibel, lovsang, helbredelse og 
profeti. IMI Instituttet tilbyr et heltidsstudium og to deltidsstudier, 
hvor vi i samarbeid med VID også tilbyr studentene mulighet for 
eksamen og studiepoeng. Skoledriften er tett knyttet til livet som 
leves i menigheten for øvrig. Det betyr at studentene får et skoleår 
hvor de praktiserer og erfarer det de lærer. Klasserom og kontorer 
er i IMI Kirkens lokaler på Tjensvoll.

Faglig utvikling
Vi har de siste årene opprettet flere nye studietilbud, sist ut er 
ACTA Profetiskole og ACTA Helbredelsesskole. I tillegg jobber vi 
jevnlig med utvikling både gjennom gjester vi har inne, og besøk 
vi gjør andre steder for å hente læring og impulser. 

Kontakt med Normisjon
Ved siden av Normisjons rektormøter, er jevnlige møtepunkt med 
ansatte i regionen og teamturer til ulike Normisjonssammenhenger 
viktige møtepunkt. 

Fakta om skolen
Acta har inneværende skoleår 65 studenter fordelt på de ulike  
studietilbudene, mens IMI Instituttet har 24 studenter fordelt på 
heltid og deltidsstudie. Vi har de senere årene opplevd en jevn 
vekst i studenter som vi gleder oss over. 
 De siste to årene har vi også kunnet tilby en internshipordning, 
hvor tidligere bibelskolestudenter kan kombinere deltidsstudie på 
IMI Instituttet med å følge en i IMI-kirkens staben gjennom et år.  
Slik videreutvikler vi mulighetene for en praktisk og relasjonelt 
orientert ledertrening.

Les mer om skolen på www.actabibelskole.no

IMI Kirken Stavanger

Heleid  
av  IMI Kirken
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Bibelskolen i Grimstad
Bibelskolen i Grimstad (BiG) ligger vakkert til i skjærgården i 
Grimstad. Skolen ble grunnlagt i 1982.

Kristent verdigrunnlag
Skolens visjon er «forvandlede mennesker – en forvandlet  
verden!». Studentene jobber med Bibelen og kristen tro i et  
tett, kristent fellesskap som preger liv og veivalg under verdiene 
«elsket, utrustet, sendt». Studentene skal etter endt skolegang 
bære verdiene videre, slik at de selv er med på å forvandle verden 
ved det de har fått.

Faglig utvikling
Skolen arbeider jevnt med hvordan kunnskap best skal formidles 
livsnært og anvendelig på riktig, faglig nivå. Vi har særlig fokus 
på kompetansemål for at studentene ikke bare får kunnskap, men 
målbar kompetanse og ferdighet etter endt skolegang. I tillegg 
tilbys de ansatte etterutdanning og kompetanseheving på ulike 
områder.

Kontakt med Normisjon
Skolen samarbeider tett med Normisjon. Dette spenner fra  
internasjonale team til leir og festivalarbeid. Skolen ønsker å ha 
en tydelig Normisjonsprofil, og både prege og la seg prege av 
bevegelsen.

Om skolen
Skolen eies av Normisjon og er godkjent for opptil 145 studenter. 
Skoleåret 2017/18 var det 112 studenter på linjene World Wide 
Walk, TT-Til Tjeneste, Musikk, Idrett&friluft, Veritas og Vekst.  
Internasjonalt har skolen studenter i Japan, Thailand, Jordan/
Libanon, Cuba, Sør Afrika og Ecuador. Nasjonalt er det særlig 
fokus på trosforsvar gjennom Veritaslinja og Veritaskonferansen 
som høsten 2017 samlet om lag 550 unge mennesker. Grunnet 
god søkning og gaver på om lag 2 millioner kroner per år, er 
økonomien god. For tur står nå internatene som må renoveres, 
noe som er et stort økonomisk løft for skolen. I 2015 sto 
Normisjonshallen ferdig, og Norkirken Grimstad bygger nå ny 
kirke på området. Dette styrker skoleområdet som nasjonalt 
kraftsenter i Normisjon. 

Les mer om skolen på www.bibelskolen.no

Bibelskolen i Grimstad 

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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Misjonsskolen Gå Ut Senteret
Skolen flyttet til Trondheim i 2015, etter å ha vært i Hurdal siden 
starten i 1984. Skolen eies av Normisjon og Salem menighet.

Kristent verdigrunnlag 
Undervisningen bygger på Bibelen, den evangelisk lutherske 
bekjennelse og Lausannepakten. I fagplanene reflekteres den  
kristne tro i undervisningsopplegget. 

Faglig utvikling
I denne treårsperioden har vi begynt arbeidet med revisjon av  
læreplaner. Personalet har jevnlige møter for å drøfte skolens  
faglige innhold, og de ansatte deltar fra tid til annen på ulike kurs 
og studieopplegg. Veiledning av studenter i grupper og individu-
elt, samt det sosialpedagogiske miljøet ved skolen er viktig. Vi 
benytter ressurser ved Trondheim samtalesenter og Modum bad 
for å drøfte ulike utfordringer knyttet til dette. Den jevnlige  
kontakten med misjonærer og samarbeidspartnere i utlandet 
bidrar til at skolen kan være tett på internasjonal misjon. Skolen 
samarbeider med NLA Høgskolen om studier innen tverrkulturell  
kommunikasjon.

Kontakt med Normisjon
Internasjonal avdeling bidrar fast med undervisning for  
studentene. Misjonskonferansen Motivasjon har blitt arrangert i  
samarbeid med Normisjon siden 2015. Studenter reiser hvert år  
til praksisopphold i flere av Normisjons samarbeidsland. Vi  
besøker foreninger, menigheter og skoler gjennom året. Det er  
tett kontakt mellom skolen og Acta – barn og unge i Normisjon, 
blant annet gjennom at vi har deltatt på Actas landsmøte og  
medarbeidersamlinger siden 2015.

Om skolen
Skolen har 72 godkjente studieplasser fordelt på tre kurs. Vi  
samarbeider med kirker og organisasjoner i en rekke land, både i 
Europa, Sør-Amerika, Afrika og Asia. I forbindelse med vedtaket 
om å flytte skolen fra Hurdal til Trondheim i 2015, er det lagt en 
plan for å komme i økonomisk balanse. Kostnaden for perioden 
2015 – 2017 er noe lavere enn budsjettert. 

Les mer om skolen på www.gus.no

Gå Ut Senteret

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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Bakketun folkehøgskole
Bakketun folkehøgskole ligger i Verdal kommune i Nord-
Trøndelag, nær Stiklestad. 

Kristent verdigrunnlag
Bakketun er et kristent ungdomsarbeid, hvor skolens målsetting 
hvert år blir del av hverdagen til rundt 100 ungdommer på vår 
skole. Dette er en spennende og givende arbeidsoppgave, hvor vi 
ønsker å møte både kristne og ikke-kristne elever på en god måte, 
gjennom ordinær undervisning og i det sosialpedagogiske  
arbeidet. Vi arbeider ut fra at Gud VIL Bakketun, og at vi som 
skole har noe å formidle til de elevene vi har, som de så kan ta med 
seg inn i sine liv – og til de som de møter.

Faglig utvikling
Skolen har et godkjent elevtall på 114 elever. De siste årene har 
skolen hatt i underkant av 100 elever på hovedkurset. I tillegg har 
skolen kortkurs, som de siste årene har gitt rundt syv årselever. 
Skolen tilbyr i 2017/18 følgende linjer: Musikk; Artist, Lydteknikk/
Musikkproduksjon, Challenge Explore, Sport Extrem Australia, 
Bistand Peru/Bolivia og Esthetics.

Kontakt med Normisjon
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, blant annet gjennom regionstyret i Trøndelag sitt 
ansvar for å velge tre medlemmer til stiftelsens styre.

Om skolen
Skolens hovedbygg ble bygd i 1915, og ble restaurert i 1995. Bygget 
er i dag fredet. Videre består skolen av en fløy med undervisnings-
rom, internat og kontor, en fløy med gymsal og peisestue og et eget 
internat ferdig ombygd i 2014. Skolen har også noen boliger for 
ansatte. Internatet har 107 sengeplasser, 16 dobbeltrom og 2 
enkeltrom med eget bad og toalett, resten har felles bad og toalett.
 For 2017 forventer vi et resultat i balanse. Framtiden byr likevel 
på arbeidsoppgaver, hvor både bygninger, inventar og materiell 
trenger vedlikehold og fornying. For å møte slike utfordringer på 
en god måte, vil skolen måtte arbeide godt for å sette av midler.

Les mer om skolen på www.bakketun.fhs.no

Bakketun Folkehøyskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Bjerkely Folkehøyskole
Bjerkely folkehøyskole ble grunnlagt i 1918, og ligger på Arneberg 
i Åsnes kommune. Vi er relativt sentralt beliggende på 
Østlandsområdet, midt mellom Elverum og Kongsvinger, med  
1,5 time til Gardermoen. 

Kristent verdigrunnlag
Skolen har få kristne elever og oppleves som en stor misjonsmark. 
Vi har morgensamlinger, kveldssamlinger, utstillinger og semina-
rer med kristent innhold. Dette gir en trygg arena for de som er 
kristne, og skaper nysgjerrighet og valgmuligheter for de som ikke 
er kristne. Skolen arbeider mye med samhandling i personalet slik 
at vi arbeider godt som et samlet team om hvordan vi arbeider 
med elevene for å ivareta og utvikle dem faglig, sosialt og åndelig. 

Faglig utvikling
I 2018 har skolen følgende linjetilbud: Cosplay & Cons, E-Sport, 
Foto, Kreativ Livslære (botreningslinje), Spillutvikling og 
Tegneserie. Bjerkely har valgt å satse på kreative linjer, og  
fortsetter med å utvikle dette tilbudet.

Kontakt med Normisjon
Skolen har kontakt med Normisjon både lokalt og regionalt. 
Skolen eies av Stiftelsen Bjerkely folkehøyskole. Hedmark 
Indremisjonskrets opprettet stiftelsen. Styret i Normisjon region 
Øst velger representanter til styret.

Om skolen
Satsningsområder fremover blir å styrke fagtilbudet og intensivere 
det kristne arbeidet på skolen. Skolering av ansatte innen fag,  
samhold og med fokus på bl.a. psykisk helse vil vi kunne møte 
elevene på deres ståsted, for å kunne utvikle dem som mennesker.
Skolen har de siste årene hatt mellom 85 og 90 elever. Dette er noe 
over de 83 godkjente elevplassene.
 Skolens økonomiske situasjon er god. Vedlikeholdsbehovet er 
stort, og det er foretatt mye vedlikehold og innkjøp av blant annet 
møbler de siste årene. Dette er noe vi kommer til å ha fokus på 
også fremover med utskifting av vinduer og andre ENØK-tiltak, 
malearbeid og annet nødvendig vedlikehold. I sommersesongen 
brukes skolen til en del leir- og kursvirksomhet.

Les mer om skolen på www.bjerkely.fhs.no

Bjerkely Folkehøyskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Danvik Folkehøgskole
Danvik Folkehøgskole, Norges kreative mediefolkehøgskole,  
ble etablert i 1913, og ligger i Drammen.

Kristent verdigrunnlag
Skolens verdier gjenspeiler den kristne verdiforankringen. Danvik 
Folkehøgskole vil at elever skal møtes med en inkluderende  
holdning og med åpenhet og respekt rundt trosspørsmål, der  
dialog, undring og refleksjon skal prege de spesifikke kristne  
aktivitetstilbud. Kristen tro formidles gjennom noe felles- 
formidling, men mest gjennom frivillige arrangement.

Faglig utvikling
Vi arbeider for at elevene skal bli faglig og kreativt utfordret,  
samtidig som vi ivaretar folkehøgskolens fokus på den enkelte elev 
og det gode fellesskap, sosialt og åndelig. Faglig har vi de siste 
årene bygget oss opp til å bli ledende som kreativ mediefolke- 
høgskole. Satsingen innebærer påbygningskurs som et andre  
folkehøgskoleår, der elever med førsteårsbakgrunn får anledning 
til et år i praksis i mediebedrift, med teoretisk kunnskapsformid-
ling gjennom NLA og Danvik. Danvik er ansvarlig for oppfølging 
med bedrift og veiledning for eleven. 

Kontakt med Normisjon
Normisjon er representert i styret for stiftelsen og skolestyret. 
Skolen har samarbeid med Acta og Kompis i forbindelse med 
skolens solidaritetsprosjekt, LIMS (Lahanti Institute of Multible 
Skills) i Dumka i India. Det faglige samarbeidet går på utveksling 
av faglig kompetanse innen mediefagene, gjennom årlige besøk og 
felles workshops med lærere og elevgrupper. 

Om skolen
Skolen tilbyr medielinjer som Manus og skriveverksted, 
Skuespillerteknikk, og Foto-Youtube, samt produserende linjer 
som Film, TV-produksjon, Radio live og podcast og spilldesign og 
grafikk. De siste tre årene var det gjennomsnittlig 165 elever, i  
tillegg til ca. 40 elever i andreårspraksis. Elevgrunnlaget pr. 2018 
er 110 elever. Danvik konferanse og Catering AS bidrar til økono-
misk stabil drift. Mindre renoveringer og fornyelser pågår årlig, og 
vi har derfor god standard på internat, kjøkken og konferansesal. 

Les mer om skolen på www.danvikfhs.no

Danvik Folkehøyskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Folkehøgskolen Sørlandet
FHS Sørlandet eies av Normisjon region Agder (60 %), ImF Sør 
(30 %) og Agder krets av Norges KFUK/M (10 %). Dette gir seg 
utslag i eiernes representasjon i styrende organer. Foretaket er 
registrert som «Annet foretak iflg særskilt lov». 

Kristent verdigrunnlag 
Formålet med FHS Sørlandet er å gi unge undervisning på et så 
høyt nivå som mulig, og å drive folkeopplysning og allmenn- 
danning i kristen ånd. Skolen har som målsetting å vekke og nære 
et personlig kristenliv hos elevene. 
 
Faglig utvikling
Vår undervisning søker å være oppdatert innenfor alle de fag- 
områder skolen tilbyr, og å ha overføringsverdi til studier og arbeid 
etter endt skolegang hos oss. Penger settes av i budsjettet hvert år 
til etterutdanning for personalet. Vi arbeider spesifikt med skole- 
utvikling og leverer årlig en rapport om dette til UDIR. Skolen har 
også i flere år deltatt i ratingbyrået EPSIs undersøkelser i undervis-
ningssektoren, med sikte på å få realistisk respons på elevenes  
faglige utbytte.

Kontakt med Normisjon
Regionen er representert med 12 medlemmer, av totalt 20, i  
skolens forstanderskap. Av styrets fem eierrepresentanter kommer 
tre fra Normisjon. Regionen bidrar med talere og andaktsholdere, 
først og fremst på de ukentlige tirsdagsmøtene.

Om skolen
FHS Sørlandet har en godkjent internatkapasitet på 124 – men 
likevel i gjennomsnitt 132 elever pr. 1. oktober de seks siste år – og 
sysselsetter ca 30 personer fordelt på ca 21 årsverk (12 PED, 9 
IKV).  
 Blant de strategiske områdene har vi hatt sosialpedagogisk 
arbeid, kvalitet i undervisningen, formidling av kristen tro og  
fasiliteter og kosthold
 Med visjonen «Møtet som forandrer», med solid økonomi og  
god drift i alle sektorer, med god egenkapital og null gjeld, går vi 
frimodig inn i morgendagen, – med tro på at vi skal bety en  
forskjell i stadig flere unge menneskers liv.

Les mer om skolen på www.fhssorlandet.no

Birkeland Folkehøyskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Fredly folkehøgskole
Stiftelsen Fredly folkehøgskole ligger i Børsa i Skaun kommune, tre 
mil sørvest for Trondheim. Skolen ble startet i 1899 i Trondheim, 
og flyttet til Børsa i 1968. Fredly folkehøgskoles pedagogiske  
målsetting er allmenndanning. Sentralt i dette er utvikling av  
sosiale ferdigheter, tilegning av kunnskap, bevisstgjøring av  
holdninger samt personlig vekst og utvikling.

Kristent verdigrunnlag
Skolens kristne læregrunnlag er Bibelen og Bibelens budskap om 
nåde og tilgivelse.
 Fredly folkehøgskole tar utgangspunkt i at mennesket er skapt i 
Guds bilde, og satt til å forvalte skaperverket. Skolens fellesskap 
bygger på likeverd, respekt og nestekjærlighet. 
 Alt dette formidles blant annet gjennom obligatoriske morgen-
samlinger og timer, og gjennom frivillige korssamlinger, leirer og 
samtalegrupper 

Faglig utvikling
For 18/19 annonserer vi følgende linjer: «Wanderlust - Bistand», 
«Security», «Outdoor - Energy», «PT, Puls og Coaching», «PT, 
Exercise», «Fitness, Step og GX», «Friluftsliv – Idrett», «Friluftsliv – 
Beginner», «Brett, Ski og Surf – Lett» samt «Lederutvikling».

Kontakt med Normisjon
Fredly folkehøgskole er en stiftelse. Normisjon region Trøndelag 
utnevner medlemmer til styret, og formell påvirkning på driften 
foregår således gjennom disse. Børsa Normisjon arrangerer årlig 
juletrefest på Fredly, og Acta deltar med talere på skolens kors-
samlinger og leirer.

Om skolen
Gjennomsnittlig elevtall tre siste år er 122. God elevtilgang gjør 
økonomien solid, med god egenkapital og likviditet.    
 Bygningsmassen er godt vedlikeholdt, og nå er også nye sikre 
minibusser på plass. Skolen driver også Fredly barnehage. 
Satsningsområder de siste årene har bl.a. vært arbeidsmiljø, bære-
kraft og helse. Fredly har aktivt tatt del i prosjektet «Livsmot og 
mestring», en felles satsing for folkehøgskolene som en konsekvens 
av at stadig flere elever sliter med egen psykisk helse. 

Les mer om skolen på www.fredly.fhs.no

Fredly Folkehøgskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Grenland Folkehøgskole
Grenland Folkehøgskole ligger i landlige omgivelser på Eidanger i 
Porsgrunn kommune, ca. 4 km fra Porsgrunn sentrum. Skolen ble 
grunnlagt i 1920.

Kristent verdigrunnlag
Skolens daglige liv er preget av sitt overordnede kristne mål. Hver 
skoledag starter med morgensamling og andakt holdt av persona-
let og elever i turnus. Vi har også det siste året arbeidet med å 
skape en trygg arena for de som ønsker et kristent fellesskap. Det 
blir arrangert Thomasmesser og nattverdssamlinger i Eidanger 
Kirke og på skolen, samt kristne samlinger, «hjemme hos». 
Elevene har også deltatt på kristne konserter og arrangement i 
nærmiljøet. Skolen har stor åndelig betydning for mange elever. 

Faglig utvikling
Skolen råder over en meget solid lærerstab. Her finnes både  
kreativitet, vilje og evne til god kommunikasjon både internt og 
med elevene samt en evne til å planlegge og gjennomføre solide 
opplegg for undervisningen. Det finnes også en god forståelse  
for skoleslagets egenart og filosofi i lærerkollegiet, noe som er 
avgjørende for livet på skolen. Linjene er på mange måter skolens 
faglige flaggskip i kraft av antall undervisningstimer. Det er derfor 
godt å kunne fastslå at elevene gir uttrykk for tilfredshet med  
linjene sine og at de har et godt faglig utbytte. 

Kontakt med Normisjon
Skolen eies av Stiftelsen Grenland Folkehøgskole. 
Stifterorganisasjonene er Normisjon, KFUK/KFUM og  
kommunene i Grenlandsområdet. Vi har god kontakt med 
Normisjon gjennom lokale tiltak.

Om skolen
Vi har følgende linjetilbud pr. dags dato: Fotball, Håndball, 
Reiseliv, Backpacker, Botrening, Bistand/action. Skoleåret  
2016-2017 har vi 117 elever, og etter en positiv økonomisk  
utvikling de siste årene har vi overskudd. Skolen har all grunn  
til se optimistisk på framtiden dersom rammefaktorene for  
folkehøgskolen er stabile, og elevsøkningen holder seg høy.      

Les mer om skolen på www.grenland.fhs.no

Grenland Folkehøgskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Haugetun Folkehøyskole
Haugetun Folkehøyskole startet sin virksomhet i 1912, og ligger  
landlig til midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Kristent verdigrunnlag
Haugetun folkehøyskole har som målsetting å formidle kristen tro  
og kristne verdier, hjelpe til personlig utvikling, og medvirke til at  
elevene blir bevisste på samfunnet både nasjonalt og internasjonalt.
Andelen elever som tror er en speiling av samfunnet for øvrig; mange 
som undrer, noen som tilhører andre religioner, og noen som ikke 
tror. Alle deltar på morgensamlinger, «tro og liv»-timer, kristen  
samling en gang i måneden, samt julegudstjeneste og andre  
arrangementer. I tillegg er det frivillige ukentlige tilbud som  
bibelgruppe og hvilepuls hver uke. 

Faglig utvikling
Skolen er opptatt av at elevene, parallelt med personlig vekst og  
utvikling, også skal ha en faglig utvikling. Vi har kompetente lærere 
på alle fagområder, og jobber kontinuerlig med kompetanseheving. Vi 
jobber også med å bevisstgjøre elevene på læring både i fag, på reiser 
og under aktiviteter. Skolen har de senere årene utvidet sitt fellesfag- 
tilbud med aktuelle fag som personlig økonomi og karriereveiledning. 

Kontakt med Normisjon
Vi har sporadisk, men god kontakt med region Østfold. Skolens styre 
har årlig et felles styremøte med regionstyret. Skolen har hvert år 
ansvaret for noen møter i ulike lokale foreninger.

Om skolen
Skolen har de tre siste årene tatt imot mellom 115 og 117 elever  
ved skolestart, noe som er tilfredsstillende, og avgjørende for å ha 
økonomi i balanse. For å holde elevtilbudet oppe, holde skolen  
vedlike, samt gjøre nødvendige fornyelser, er vi likevel avhengige av 
andre inntekter som utleie og cateringvirksomhet. Skolen mottar  
også noen gaveinntekter, som vi er svært takknemlige for.
 Skolen tilbyr i dag følgende linjer: Helse, psykologi og sosialfag, 
Latin-Amerika, Middelhavet, Puls, Fotball, Sang Scene Studio, Fotball, 
utholdenhet og styrke, Innovasjon, sosiale medier og markedsføring. 
Det arbeides kontinuerlig for å holde linjetilbudet attraktivt, og  
samtidig ser vi at markedsføring alltid må være et satsningsområde.

Les mer om skolen på www.haugetun.no

Haugetun Folkehøyskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Høgtun Folkehøgskole
Høgtun Folkehøgskole ble opprettet i 1917, og ligger naturskjønt 
plassert i den idylliske og aktive bygda Torvikbukt på Nordmøre. 

Kristent verdigrunnlag
Høgtun er en kristen skole, åpen for alle, uansett livssyn, tro og 
bakgrunn. Vår visjon er: SANN, SUNN, SKAPENDE. Høgtun vil 
gjennom visjonen bringe videre de gode verdiene fra folkehøg- 
skolens tradisjon, samtidig som vi ønsker å være levende,  
livgivende, åpen, sannhetssøkende og nyskapende. Mange av  
elevene som kommer hit får kristne venner for første gang, og det 
skapes mange spennende samtaler. Det er viktig for skolen at våre 
verdier formidles gjennom det vi gjør. Vi ønsker at nestekjærlighet,  
tilgivelse, respekt og omtanke skal prege hele skolen. Vi ønsker  
også å formidle det vi tror på, gjennom morgensamlinger og  
frivillige kveldssamlinger. 

Faglig utvikling
Vi tilbyr linjer innen idrett og friluftsliv. I tillegg har vi kreativ  
linje, hestelinje og linja Aktiv hverdag med spesiell tilrettelegging. 
Lærerne er dyktige og har god kompetanse innen sine felt. Vi har 
spesielt gode forhold for ski/toppturer rett utenfor «stuevinduet». 
Elevene har svært gode muligheter for faglig utvikling.

Kontakt med Normisjon
Skolen har tre eierorganisasjoner; Normisjon, Misjonssambandet 
og Indremisjonsforbundet. Alle er representert i styret med to  
styrerepresentanter hver. Høgtun får noen ganger besøk fra Acta – 
to år på rad har vi hatt besøk av en ungdomsarbeider som har 
presentert «Kompis» for elevene. Dette har vært gode møter! Skolen 
har kontakt med Normisjon sitt kontor og medarbeidere i Molde.

Om skolen
Høgtun har fokus på godt miljø. For skoleåret 17/18 er evaluerings-
prosjektet Psykisk helse, livsmot og mestring. Skolen har sunn  
økonomi og god likviditet, takket være overskudd de siste åtte 
årene. Antall elever var i fjor 116, og vi har 118 godkjente elev- 
plasser. Nesten full skole de siste ti årene har vært med og sikret 
god økonomi. Samtidig har vi en gammel bygningsmasse med  
stort behov for oppgradering. 
 
Les mer om skolen på www.hogtun.no

Høgtun Folkehøgskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Nordfjord Folkehøgskule
Vi gler oss over at folkehøgskule er populært som aldri før, og har 
dei siste tre åra hatt fulle hus med elevar frå heile Noreg.  Skulen 
har ni ulike linjer innanfor friluftsliv, inkludert eit tilbod for  
pyskisk utviklingshemma elevar. 

Kristent verdigrunnlag
Det er spennande og utfordrande å jobbe med elevar som kjem hit 
med veldig ulike syn på trua og livet. Dei fleste er klar over at dei 
kjem til ein kristen skule, men kjenner lite til Normisjon. Ord for 
dagen er obligatorisk, i tillegg til ein bolk med kristendomsfag i 
løpet av året. Vi har frivillege kapellmøter kvar veke, og mini-
møteveke to gongar i året. Elevane får høve til å vere med på  
bibel- eller samtalegrupper, og dei aller fleste ønskjer dette. Ei av 
valvekene kan ein velje fordjuping i ulike tema knytt til Bibelen.  
Det er også eigne valfag med tema knytt til kristen tru.  
 Alt dette er viktig og godt. Like viktig er det å ha eit personale 
som modellerer med eige liv kva kristen tru kan vere, og eit miljø 
der elevane kan vere opne med kvarandre også om slike spørsmål.

Faglig utvikling
Skulen jobbar systematisk for å heve kompetansen til lærarar og 
andre tilsette gjennom relevant kursing. Særleg har ein arbeidd 
mykje med tryggleik på turar og i aktivitetar.   
 Vi nyttar også sjølvevalueringsprosessen vi er pålagt kvart år til 
å belyse ulike tema som angår heile miljøet på skulen. 

Kontakt med Normisjon
Vi er Normisjon, – heileigd av region Sogn og Fjordane. Det er  
tradisjon for felles haustmøte, kvar vår er det felles sommar- 
avslutning mellom dei ulike einingane av Normisjon i regionen.  
I tillegg støttar skulen fast sjukehuset i Okhaldunga med midlar.  

Om skolen
Fagleg utvikling på friluftslivfeltet. Jobbe bredt med bærekraft.  
Fokus på det sosialpedagogiske arbeidet sin plass i alt vi arbeider 
med. Vi har 138 elever skuleåret 2017/18. Det sikrer oss 
stabil økonomi.  

Sjå nettsida vår www.friluftslivskulen.no.

Nordfjord Folkehøgskule

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Risøy Folkehøyskole
Risøy Folkehøyskole ble stiftet i 1936, og er en selveiende stiftelse 
som befinner seg på og eier det aller meste av den 540 mål store 
Risøya ved Tvedestrand.

Kristent verdigrunnlag
Skolen har årlig 125–145 elever som gjerne utgjør et gjennom-
snitt av norsk ungdom. Noen har en kristen tro, noen ikke, 
mange er søkende, og noen har en annen tro. Skolen ønsker å 
presentere kristen tro og kristent håp for alle grupper. Skolen har 
tre faste trospraksiser som er lagt til elevenes fritid. Et lavterskel-
tilbud «kveldstanker», «kristent fellesskap» med andakt, og 
KRIK. Morgensamlinger har gjerne et kristent innhold, og vi 
arrangerer fire årlige skoleandakter.

Faglig utvikling
Vi har gode faglige tilbud som ved alle linjer forbereder for  
videre studier og/eller yrkesvalg. Vi har «best på saltvann» som 
motto, og de fleste elevene våre får praktisk opplæring i båt- og 
sjøaktiviteter enten i linjetilbud eller som valgfag. Vi har også  
tilbud innen kunst, musikk, idrett, friluftsliv og tilrettelagt  
undervisning. 

Kontakt med Normisjon
Skolens styre velges av skolens Forstanderskap som består av 
representanter for Normisjon, Sjømannskirken og Den Norske 
Broderkrets på Havet. Stifterorganisasjonene inviteres til å bidra 
ved morgensamlinger og lørdagsseminarer

Om skolen
Vi har 116 godkjente elevplasser, og når skolen er full, slik den 
har vært de senere årene, hjelper det oss til å ha en økonomisk 
situasjon som gjerne kan beskrives som sunn. Likevel er gjelds-
belastningen høy etter at vi i 2014 fullførte nytt internat- og 
undervisningsbygg på 1.500 kvadratmeter. Dette vil øke ytterlige-
re etter at vår nye flerbrukshall på 900 kvadratmeter ferdigstilles  
i 2018.

Les mer om skolen på www.risoy.fhs.no 

Risøy Folkehøyskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Sagavoll Folkehøgskole
Sagavoll er landets eldste kristne folkehøgskole, etablert på Gvarv, 
midt i Telemark, i 1893. 

Kristent verdigrunnlag
Skolen har et verdidokument som er tydelig på skolens kristne 
profil. Vi jobber med å fremme et miljø som skal være preget av 
kristen livstolkning, med morgensamlinger der vi deler tro og tvil, 
og søndagsmøter der personale og elever deltar. Skolen legger stor 
vekt på kristendomsundervisning, og har svært mange valgfag 
innen kristen tro. Vi ser det som en viktig oppgave å øke elevenes 
kunnskap på dette området. Vi ønsker å møte elevene i samtaler 
om tro, blant annet gjennom bibelgrupper de organiserer selv. 
Mange av våre elever har en kristen bakgrunn, og for dem så vel 
som andre elever oppleves det godt å komme til en skole der de 
kan være seg selv, også når det gjelder tro.

Faglig utvikling
Elevene gir tilbakemelding om god kvalitet i undervisningen. 
Linjetilbudet er svært variert, og vi ønsker fortsatt denne bredden 
som gjør at mange ulike mennesker møtes. Personalet kan søke 
om videre- og etterutdanning innenfor sine fagområder.

Kontakt med Normisjon
Sagavoll har hatt kontakt med Normisjon angående en ny linje, 
Global Cuba, hvor vi samarbeider med Normisjon om et opplegg 
for elevene i møte med en menighet og ungdomsarbeid på Cuba .
Skolen er en selveiende stiftelse der Normisjon oppnevner to  
styremedlemmer. Representanter fra organisasjonene møtes på 
ulike møter og aktiviteter. Skolen har hvert år besøk av Normisjon,
som blant annet gir informasjon til elevene.

Om skolen
Skolen er en breddeskole med ni ulike linjer. Det er et ønske for 
skolen å tilby mange forskjellige fag, samt ha et rikt valgfagstilbud. 
Sagavoll ønsker å ha en tydelig kristen profil, og å utfordre elevene 
på menneskeverd og samfunnsengasjement. Skolen har stabil  
økonomi, 21 årsverk, 125 elever og ni stipendiater. Godkjente 
internatplasser er 124, og maks elevårstall er 149.

Les mer om skolen på www.sagavoll.no

Sagavoll  Folkehøgskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Solborg Folkehøgskole
Solborg Folkehøgskole ble startet i 1913, og ligger sentralt til på 
Tjensvoll, ca. 3 km fra Stavanger sentrum. 

Kristent verdigrunnlag
I skolens vedtekter er formålet med driften av skolen satt opp slik: 
«Gjennom undervisning og andre arbeidsformer, herunder drift av 
Solborg folkehøgskole, skal foreningen formidle evangeliet og de 
kristne grunnverdier i Norge og internasjonalt med sikte på  
personlig tro og et liv i fellesskap og tjeneste.» Alle elevene deltar 
på en kristen morgensamling. I fellesfag er elevene med på timer i 
tro og liv. Vi har kristne møter, bibelgrupper, lovsangsamlinger og 
samtalegrupper.

Faglig utvikling
Vi har følgende visjon: Se den enkelte – gi mestringsopplevelser – 
skape samhandling. Alle elevene undervises i psykisk helse. 
Studieturene er en viktig del av skolens undervisningsprogram. 
Det jobbes kontinuerlig med utvikling og fornying av skolens  
faglige tilbud. De kristne folkehøgskolene har en pedagogisk  
konsulent og et skoleutviklingsutvalg. Vi drar nytte av dette  
arbeidet som drives fra sentralt hold. 

Kontakt med Normisjon
Normisjon region Rogaland har et aktivt eierskap i forhold til  
skolen. Våre eiere ser skoledriften som en viktig del av ungdoms- 
arbeidet i regionen. Vi har god kontakt med IMI-kirken og Acta 
bibelskole. Skolen har solidaritetsprosjekt for Normisjon i 
Kambodsja, og elevene samlet inn årlig rundt 200.000 kroner.

Om skolen
Skolen har en stabil og god økonomi. Solborg har et maks godkjent 
tilskuddselevtall på 162 elever, og de siste årene har vi hatt rundt 
160 elever på årskurset. Vi arrangerer også kortkurs som gir  
mellom fire og seks årselever. Skolen har i tre år jobbet med  
utbyggingsplaner på skolens område. I løpet av 2018 vil ny  
reguleringsplan for hele skolens område bli behandlet i Stavanger 
kommune. Det medfører planer om å etablere en KF-skole på  
skolens ledige arealer, ferdig utbygd med plass til over 400 elever. 
Folkehøgskolen vil da også få flere nye bygg.

Les mer om skolen på www.solborg.fhs.no
 

 

Solborg Folkehøgskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Sunnfjord Folkehøgskule
Sunnfjord folkehøgskule vart oppretta i 1902, og ligg i Førde. 

Kristent verdigrunnlag
Skulen har ein tydeleg kristen profil. Morgonsamlingane samlar 
alle. Dei tek utgangspunkt i sentrale bibeltekstar og aktuelle pro-
blemstillingar. Kapellsamlingar, bibelgrupper, nattverdsamlingar 
og lovsongskveldar er tilbod til elevane. Vi legg vekt på å følgje 
kyrkjeåret gjennom opplegga ved skulen. Sunnfjord folkehøgskule 
samarbeider tett med kyrkjelyden i Førde gjennom gudstenester, 
kristendomsundervisning og samlingar ved skulen.

Faglig utvikling
Sunnfjord folkehøgskule har linjene Beach sport, Volleyball, Rein 
natur, Peacemaker, Sport adventure, Global foto og Dans og idrett. 
I undervisninga legg vi opp til fellestimar, linjetimar og valfag. 
Fellestimane er knytt opp mot dei sentrale satsingsfelta ved skulen, 
miljøprofil, verdiar, solidaritet og kristendom. Elevar med særskilte 
behov får tilrettelegging på linjene, og skulen er godt tilrettelagt for 
funksjonshemma. Skuleåret 16/17 og 17/18 har Sunnfjord folke-
høgskule gitt tilbod for unge flyktningar. Kvalitetsutvikling skjer 
gjennom kurs, pedagogiske samtalar og fagplanarbeid.

Kontakt med Normisjon
Sunnfjord folkehøgskule er ei stifting. Regionstyret for Normisjon 
utgjer representantskapet for skulen. Skulen ligg godt tilrette for 
kurs og samlingar, og blir mykje brukt av lokalsamfunnet og andre 
organisasjonar.

Om skolen
Sunnfjord folkehøgskule har vore med i prosjektet Bærekraft og 
aksjonsforskning. Vi legg vekt på det globale perspektivet med 
omfattande bistandsarbeid, og har vore med på å etablere Kamam 
folk high school på Sri Lanka, og støttar drifta ved denne skulen. 
Elevtalet ligg mellom 96-100 kvart år, og vi har 115 godkjente  
elevplassar. Vi arrangerer kortkurs for ulike grupper i samfunnet, 
og elles driv skulen Solvang barnehage, og om sommaren er skulen 
vandrarheim. Skulen har hatt underskot på drifta tre år på rad, 
etter omfattande renovering. I 2017 har vi gjennomgått ei vellykka 
nedbemanning, og har no ein stabil stab.

Les meir om skulen på www.sunnfjord.no. 

Sunnfjord Folkehøgskule

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Musikkfolkehøgskolen Viken

Viken Folkehøgskole

Musikkfolkehøgskolen Viken ble etablert i 1901, og ligger på 
Gjøvik. 

Kristent verdigrunnlag
Musikk handler om å formidle et budskap, veldig gjerne om Jesus, 
og et år på Viken skal være med på å bevisstgjøre morgendagens 
musikere på dette. I møte med skolens kristne, sosialpedagogiske, 
samfunnsengasjerte og musikalske profil ønsker vi å gi våre  
studenter ryggrad til å stå for noe, og at dette gir tydelighet i de 
uttrykk de formidler. 

Faglige utvikling
Viken fremstår i dag fornyet og fremtidsrettet med tanke på å  
utvikle både musikeren og menneske, og samtidig ta vare på 
arven/oppdraget. Studentene gis mulighet til å få «respons og  
anerkjennelse i et musikalsk fellesskap»!

Kontakt med Normisjon
Musikkfolkehøgskolen Viken er en egen stiftelse hvor styremed-
lemmene velges av Normisjon region Oppland. Vi har samarbeid 
med lokale foreninger, regionskontor og hovedkontor, men ønsker 
mer ressurser og nytenkning rundt folkehøgskoler fra sentralt 
hold. Som den største leverandøren av studenter til Staffeldts gate 
er vi en viktig bidragsyter til morgendagens lokale musikkhelter, 
og ønsker at de brukes godt i Normisjon.

Fakta om skolen
Vi skiftet i 2015 navn til Musikkfolkehøgskolen Viken, og har  
satset stort på å fornye både bygninger og innholdet i hva vi tilbyr 
dagens og fremtidens unge. Vi har en visjon om å bli et musikalsk 
senter, hvor vi fører den kristne og musikalske arven videre,  
spesielt overfor barn og unge i lokalsamfunnet. Gjøvik Normisjon 
ga i 2014 Gjøvik bedehus til Viken. 
 Vi har i dette skoleåret 125 studenter, og 110 godkjente  
studentplasser, med et tillegg på inntil 20 %. Skolen drives i  
økonomisk balanse, og vi har ryggrad til å betjene våre lån.
 Viken driver også en musikkbarnehage, og vi har også overtatt 
en menighetsbarnehage i by’n. Disse skal sommeren 2018 flytte 
sammen i en ny barnehage, som nå er under bygging. 

Se også www.musikkfolkehogskolen.no

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Alta folkehøgskole
Alta Folkehøgskole ligger på Øytun, ikke langt fra Alta sentrum, og 
ble opprettet i Havøysund under navnet Øytun i 1917.

Kristent verdigrunnlag
Vi jobber blant annet med ulike kristne tema under paraply-
en «Under en åpen himmel». Ellers har vi bibel- og samtalegrupper 
og delvis elevstyrte «katakombemøter». Vi ønsker å formidle at  
kristen tro handler om åpenhet og raushet i møte med Gud og  
medmennesker, og å skape en arena for dialog der vi møter  
hverandre med respekt uansett livssyn.

Faglig utvikling
Alle ansatte har felles ansvar på skolens ulike arenaer gjennom  
kvalitetssikring og utvikling. Vi er en skole med mange dyktige  
medarbeidere som gjør skoleåret til en fantastisk opplevelse for  
elevene. Vi samarbeider gjennom undervisning, teamarbeid, møter 
og planleggingsdager.

Kontakt med Normisjon
Vi har god dialog med representantene i styret for skolen, og vi  
har sykehuset Okhaldunga i Nepal som innsamlingsprosjekt. I  
forbindelse med dette har vi hatt besøk fra Normisjon, og to elever 
og én lærer reiser på besøk til sykehuset våren 2018 sammen med 
representanter fra Normisjon.

Om skolen
Alta folkehøgskole er en skole med stor faglig bredde innen  
friluftsliv. På tunet vårt bor den store Øytunfamilien, som består av 
elever og ansatte m/familier. Skoleåret 17/18 har vi ca. 118 elever, 
inkludert kursene våre. Vi er i god utvikling og det er viktig for oss å 
være synlig i lokalmiljøet gjennom ulike åpne arrangement.
 Alta folkehøgskole eies av Normisjon, Indremisjonsforbundet  
og Norges Samemisjon. Vi har kurs og ulike arrangement om  
sommeren, og det er mange som kommer på overnatting gjennom 
hele skoleåret. Vi er i en trygg økonomisk situasjon med noen  
utfordringer i og med et lavere elevtall de siste årene.

For mer informasjon: Se Youtube og Vimeo, eller 
Facebook: www.facebook.com/altafolkehogskole
Instagram: www.instagram.com/altafolkehogskole
Hjemmesiden: www.altafolkehogskole.no 

Alta Folkehøgskole

Deleid  
av Normisjon  

sentralt
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Kristelig Gymnasium
Kristelig Gymnasium (KG) er kombinert ungdomsskole og videre-
gående skole. Skolen er en tradisjonsrik kristen friskole som er 
åpen for alle, og er en trygg og faglig solid skole som utfordrer og 
utvikler hele mennesket. 

Kristent verdigrunnlag
Skolen legger vekt på at elevene skal kunne delta i mange aktivite-
ter og selv bidra til at miljøet på skolen fremmer trivsel, læring og 
utvikling for den enkelte.  Elevene utfordres på hva de tenker om 
livet og mulighetene sine. Morgenandakt over skolens høyttaler- 
anlegg er et samlingspunkt for de 1000 menneskene som daglig 
har sitt virke på skolen. Her formidles den kristne tro og skolens 
eksistensgrunnlag gjennom ord og toner. 

Faglig utvikling
Vi har fokus på læring og at det skjer i et trygt miljø. Skolen har 
høyt kvalifiserte lærere som er opptatt av at den enkelte elev skal 
ha muligheter til faglig utvikling og fordypning. KG har et bredt 
fagtilbud innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering. 

Kontakt med Normisjon
Skolen har i flere år samarbeidet med Normisjon om driften av 
Martin Luther College (MLC) i Dhaka i Bangladesh. De siste tre 
årene har skolen sendt en gruppe lærere til MLC på et etterut- 
danningskurs, som en av våre ansatte har utviklet. Som en av tre 
eiere mottar Normisjon hvert tredje år innsamlingsbeløpet fra  
skolens misjonsaksjon. De siste gangene har dette gått til MLC,  
og resultatet fra aksjonen har de siste årene vært på over 2 mill. 
kroner. Styreleder og skolens rektor møter representanter fra  
eierne på det årlige Forstanderskapsmøtet. 

Om skolen
Våre satsingsområder er psykisk helse, vurdering – med spesielt 
fokus på underveisvurdering, digitale ferdigheter og digital kom-
petanse, klasseledelse, organisasjonsutvikling og profesjonalisering 
og skolebasert vurdering. Vi har i ungdomsskolen 410 elever, og på 
videregående 480 elever. Den økonomiske situasjonen er god, men 
vi håper fremdeles at kapitaltilskuddet til friskolene i fremtiden vil 
gjenspeile de reelle utgiftene til vedlikehold av skolebygg.

Les mer om skolen på www.kg.vgs.no

 

Kristelig Gymnasium

Deleid  
av Normisjon  

sentralt
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Kristen videregående skole – 
Nordland (KVN)
Kristen videregående skole - Nordland (KVN) ligger på Nesna, et 
lite skolested på Helgelandskysten.  Høsten 2016 feiret skolen sitt 25 
års jubileum.

Kristent verdigrunnlag
Skolen arbeider med det kristne verdigrunnlaget på ulike måter.  
Viktigst er den daglige samlingsstunden, andakten, med hele skolen.  
Vi har i tillegg faget kristendom for Vg1 og Vg2.  I 2013 ble det  
vedtatt et nytt verdidokument for det samlede arbeidet på skolen.  
I samarbeid med den lokale frikirken tilbyr KVN «kveldsmatprat» 
hver tirsdag, hvor vi samles til samtale rundt et valgt tema og spiser 
kveldsmat sammen.

Faglig utvikling
Fra høsten 2017 er pedagogisk bruk av IKT den viktigste satsningen, 
etterfulgt av tilpasset opplæring. Vi har to felles møtetider i uka, der 
den ene hovedsakelig brukes til pedagogisk utvikling. KVN tilbyr 
studiespesialisering, helse og sosial, IKT-Servicefag og påbygging til 
generell studiekompetanse.

Kontakt med Normisjon
Skolen er en stiftelse som eier seg selv, med et styre som det øverste 
organ.  I dag står det tre organisasjoner bak stiftelsen, som hver  
sitter i skolens representantskap. I Nordland har vi kontakt med og 
har hatt besøk av regionleder i region Nordland flere ganger. 

Om skolen
KVN er en forholdsvis liten skole med 120-140 elever, og engasjerte 
ansatte. 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. Skolen er åpen også på kveldstid, der 
elevene har tilbud om leksekafé, miljøkvelder, og KVN-trim. Skolen 
er godkjent for 240 elevplasser. Høsten 2017 er det et historisk lavt 
elevtall med 116 elever. Nedgangen i elevtall har medført en 
anstrengt økonomisk situasjon.  Vi har de fem siste årene gått med 
underskudd, og det har vært satt i gang store innsparingstiltak som 
gjør at vi i dag driver noenlunde i balanse. Skolen har lite gjeld.

Les mer om skolen på www.kvn.no

Kristen videregående skole 
– Nordland

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Kristen videregående skole 
Trøndelag (KVT)
Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) ligger i Trondheim 
sør (Tiller) og fyller 40 år i 2018.

Kristent verdigrunnlag
Overordnet læreplan for skolen sikrer rom for et eget kristendoms-
fag, andakt/dagens ord hver morgen og fellesandakter fire ganger 
pr år. Vi arbeider stadig med bevisstheten om at kristen tro og  
verdier skal møte elevene i hele skolehverdagen, og har egen  
skoleprest i halv stilling. KVT skal være tett på eleven, og ha så  
god takhøyde at vi kan skimte en himmel.

Faglig utvikling
Ledergruppe, pedagogisk utvalg og fagseksjoner, samt lokale  
lærerplaner, planleggingsdager, og ukentlige møter gir rom for 
pedagogiske innspill og utviklingsarbeid. Ledelsen driver  
«skolevandring», og aktive fagseksjoner stimulerer faglig utvikling 
gjennom oppdatering og erfaringsdeling.

Kontakt med Normisjon
Normisjon er deleier, sammen med NLM og NMS, og vi har god 
kontakt med regionen, blant annet gjennom rektormøter og  
KFF-fellesskap årlig. Representantskapet er kontaktorgan, med 
særlig fokus på det kristne arbeidet. Elevaksjon går til Normisjon-
formål hvert tredje år.

Om skolen
KVT har ligget noe under 500 elever, men ligger høsten 2017 på 
510. God søkertilgang gjør at vi jobber med en liten utvidelse av 
godkjent elevtall for å gi rom for en utbygging av skolen. 
 Utdanningsprogrammet vårt består av studiespesialisering, 
helse- og oppvekstfag og påbyggingskurs. Satsingsområder er  
prosjekt til fordypning på helse- og oppvekstfag: Friskliv, Livsglede 
for eldre og Internasjonalt arbeid. På studiespesialiserende har vi 
«Forskerlinje», «Samfunn og Ledelse», og fotballtilbudet er en  
viktig del av vår profil. Økonomien er stabil med et lite overskudd 
de siste tre årene. Dette skyldes blant annet økt kapitaltilskudd på 
statsbudsjettet, og beskjedne gjeldsforpliktelser.

Les mer om skolen på www.kvt.vgs.no

Kristen videregående  
skole Trøndelag

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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KF-skolen i Stavanger
KF står for Kristen Friskole, og grunnskolen i Stavanger ble startet i 
2013, og holder til i leide lokaler på Kampen i Stavanger.

Kristent verdigrunnlag
Det kristne verdigrunnlaget er fundamentet vi bygger skolen på. 
Skolen har egen fagplan i kristendom, religion og etikk som erstatter 
RLE-planen i kunnskapsløftet. Denne planen gir elevene en bred 
innføring i det kristne verdigrunnlaget. I tillegg er vi opptatt av det 
levde livet som kristne.  Vi har spesielt fokus på fem verdier:  
Kvalitet i alt som skjer ved skolen er en måte å ære Gud på. 
Kreativitet og positiv livsutfoldelse skaper glede og frigjør energi. 
Godhet – Gud har gitt oss sin grenseløse nåde. Dette ønsker vi å spre 
videre til elevene i form av kjærlighet i handling, raust og  
ubetinget. Tilgivelse – Tilgivelse er å ikke holde andres synder opp 
mot dem. Dette gir mulighet for å begynne på nytt med blanke ark. 
Ekthet – Jesus sier at sannheten setter fri. For at vi skal leve i frihet i 
skolemiljøet, er det viktig å fremelske integritet og ærlighet. 

Faglig utvikling
KF-skolen følger kompetansemålene slik vi finner dem i Kunnskaps-
løftet. I tillegg jobber vi med lokale læreplaner, og henter kompe-
tanse utenfra for å sørge for at vi har høyt nivå på det faglige.  
Sentralt for skolen står tilpasset opplæring, og vi ser at stasjons- 
undervisning er et godt pedagogisk verktøy for å fremme dette.

Kontakt med Normisjon
Som eiere er IMI Kirken i Stavanger og Normisjon region Rogaland 
de vi har mest kontakt med i det daglige. Gjennom styret leder de 
skolen og gjennom besøk er de med på å inspirere personalet. 
KF-skolen har også deltatt med elevinnslag på arrangementer både i 
IMI Kirken og regionen. Det oppleves godt for skolen å stå i en  
større sammenheng.

Fakta om skolen – satsningsområde og nyheter
KF-skolen i Stavanger ble startet høsten 2013 med 11 elever. Høsten 
2017 hadde vi 97 elever fordelt på 10 trinn. Skolen er i ferd med å 
vokse ut av sine lokaler og nytt bygg lokalisert på Tjensvoll er  
planlagt ferdig i 2020. Her vil vi bygge skolebygg for å kunne ta imot 
minimum 260 elever.

Les mer om skolen på facebook.com/kfskolen og www.kfskolen.no 

KF skolen (Kristen Friskole)  
i Stavanger 

Heleid 
av Normisjon 
regionalt og  

IMI Kirken
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Sandviken

Breistein

Høgskolen i Staffeldtsgate

Gimlekollen

Deleid  
av Normisjon  

sentraltNLA Høgskolen
NLA Høgskolen har avdeling i Bergen, Kristiansand og Oslo, og 
feirar 50 års-jubileum hausten 2018. Det blir stort markert. 

Kristent verdigrunnlag
Hovudsaka er å vere ein kristen forskingsbasert utdannings- 
institusjon som stimulerer til personleg vekst og utfordrar til 
aktivt engasjement i skole og samfunn, nasjonalt og globalt. 

Faglig utvikling
Lærarutdanning er den klart største avdelinga ved NLA. Høg-
skolen har fått godkjent nye planar for grunnskolelærarutdanning 
som masterstudium frå 2018. I 2017 fekk vi også godkjenning og 
finansiering til å etablere grunnskolelærarutdanning i Oslo. Det 
var ein milepæl, 70 år etter at staten ved tvang overtok den kristne 
lærarskolen i Oslo. Det blei produsert 1464 heilårs studiepoeng- 
einingar og 67 publiseringspoeng for forsking i 2015 og 1581 og 
95 i 2016. NLA har aktive fagmiljø som tar del i nasjonale og 
internasjonale forskarnettverk. 8 tilsette disputerte i 2015–17.

Kontakt med Normisjon
NLA Høgskolen eies delvis av Normisjon. Skolen leier i Oslo i 
Normisjons lokalar i Staffeldts gate. Den kraftige auken i studenttal 
og studietilbod utfordrar lokalitetane våre. I Bergen går det mot 
samlokalisering med Norkirken, og i Oslo konkluderer vi i 2018 
om langsiktig lokalisering, kor eit alternativ er i Staffeldts gate.

Fakta om skolen
NLA Høgskolen veks år for år og hadde hausten 2017 2500  
studentar og 198 årsverk. I perioden har vi hatt auke av studentar 
i alle dei faglege avdelingane. Nokre av faga er likevel ikkje større 
enn nødvendig, og med svingingar frå tid til tid. Vi er små, men 
NLA Høgskolen har gått i front på dette området, med fusjonane 
i 2010 og 2013. Sjølv om vi som fri høgskole ikkje er underlagt 
same styringa som regjeringa har på dei statlege, vil det framleis 
vere eit press mot at vi må jobbe for å vere ei sterk nok eining, 
ikkje minst i forskingssamanheng. Omsettinga i 2016 var 204  
millionar kroner, mot 192 året før. Overskota desse åra var 5,8 og 
1,5 millionar. NLA Høgskolen fekk 4,5 millionar kroner i ordi- 
nære gåver i 2016. Gåvebeløpet går ned over tid. Det uroar styret.

Les mer om skolen på www.nla.no
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Normisjons barnehager
Vi har i denne perioden gjort et kartleggingsarbeid med tanke på å 
se hvilke utfordringer og behov Normisjons barnehager har og 
opprette et nettverk for disse. Det viser seg at siste tre år er 7  
barnehager enten solgt eller lagt ned. Det synliggjør den krevende 
virkeligheten små private barnehager lever i. Kommersielle aktører 
er aktive for å kjøpe opp barnehager som sliter, fordi de ser at det 
er penger å tjene på barnehager ved å effektivisere driften. 
 Det er store forskjeller mellom Normisjons barnehager. Noen 
driver svært godt, har gode lokaliteter og uteområder, godt HMS-
system og driver med økonomisk overskudd. Andre sliter tungt, 
med et foreldet HMS-system, små og mindre velegnede lokaler og 
uteområder og driver med underskudd. Alle barnehagene driver 
for å virkeliggjøre barnehagens kristne formål. Bevisstheten om  
tilknytningen til Normisjon varierer, og kan med fordel  
styrkes. Det er også et behov for å styrke styrearbeidet i  
barnehagene og støtte styrerne. 
 Dette er bakgrunnen for at vi i inneværende periode har  
opprettet et eget barnehagenettverk for Normisjons barnehager.  
Barnehagene er viktig for å nå visjonen vår: Jesus til nye  
generasjoner! 

Region Agder
Dalen barnehage
Austre Moland, 4849 Arendal  
Barnehagen eies og drives av Moland 
Normisjon. Den er organisert i tre  
hovedgrupper med ca. 50 barn. 

Eikely barnehage
4827 Frolands Verk 
Barnehagen er eid av Normisjon, region 
Agder, og består av seks avdelinger. 

Region Nord
IMI barnehage
Bakkevn 15, 9511 Alta 
Barnehagen er en stiftelse, opprettet av 
Normisjon. Barnehagen består av fire baser 
som ligger spredt i Alta-området. 

Region Oppland
Viken barnehage
Østre Totenvei 120, 2816 Gjøvik
Barnehagen er i en omorganisering og skal 
slå seg sammen med fellesrådets barnehage 
i Gjøvik. 

Region Rogaland
Solborg barnehage
Tjensvollveien 44, 4021 Stavanger
Barnehagen eies av Solborg folkehøyskole  
og er godkjent for 27 barn. 

IMI Åpen barnehage
IMI Kirken, Stavanger
Barnehagen er organisert som et  
aksjeselskap, eid av IMI-kirken. Dette er  
en åpen barnehage, der barn kan komme  
på dagtid ifølge med en voksen. 
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Region Sogn og Fjordane
Fjordly barnehage
6711 Bryggja
Barnehagen eies av Normisjon, region  
Sogn og Fjordane. 

Solvang barnehage
Sunnfjord Folkehøgskule, 6800 Førde 
Barnehagen er eid av Sunnfjord folkehøg- 
skule, og består av fem avdelinger.

Region Telemark
Eplehagen barnehage
Tveitanvegen 52, 3946 Porsgrunn 
Barnehagen eies av stiftelsen Grenland  
folkehøgskole. Den har tre avdelinger. 

Region Trøndelag
Fredly barnehage
7353 Børsa
Barnehagen eies av stiftelsen Fredly  
folkehøyskole. Den har per i dag to  
avdelinger med ca. 35 barn, men har søkt 
kommunen om utvidelse til 75 barn. 

Region Vestfold/Buskerud
BMB Barnehage
Hvittingfossveien 101, 3080 Holmestrand  
Barnehagen eies og drives av Botne  
menighetsråd og Botne Normisjon. Den 
består av to avdelinger, godkjent for 27 
barn. 

Gjennestad barnehage
Gjennestadtunet 75, 3160 Stokke 
Gjennestad barnehage eies og drives av 
Foreningen Gjennestad barnehage. Den  
holder til på anlegget til Gjennestad Drift  
og Gjennestad videregående skole og er  
godkjent for 75 barn. Det planlegges  
utvidelse i 2019. 

Kvelde Barnehage
3282 Kvelde 
Kvelde Barnehage eies og drives av Kvelde 
Normisjon og Kvelde NLM. Barnehagen 
består av tre avdelinger. 

Noahs ark miljøbarnehage
Nøsteveien 28, 3413 Lier
Barnehagen er organisert som et aksjesel-
skap og eies av Norkirken Drammen. 
Barnehagen har fem baser.

Region Øst
Lillestrøm åpen barnehage
2001 Lillestrøm 
Lillestrøm åpen barnehage er eid av 
Lillestrøm Normisjon. 

Region Østfold
Noahs ark barnehage
Bergeveien 13, 1890 Rakkestad 
Barnehagen eies av Rakkestad Normisjon  
og består av to avdelinger. 

Øymark barnehage
Misjonshuset, 1870 Øymark 
Barnehagen eies av Marker Normisjon. 

Menighetens barnehage 
1850 Mysen
Menighetens barnehage drives av fire  
kirkekomitéer i Eidsberg og 
Normisjonsforeningene Eidsberg og 
Hærland. Den består av fire avdelinger. 
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Hoved-
kontoret
General- 
sekretariatet
Anne Birgitta 

Langmoen Kvelland,
 generalsekretær
Trond Pladsen, 
 (sluttet 2017), 
 administrasjonssjef 

Elisabeth Nilsen,
 organisasjonssekretær 
Stein Ole Kolstad 

Varhaug, økonomi- og 
administrasjonsleder

Eva Marie Nørstrud  
(sluttet 2017), vikariat 
resepsjonist 

Frid Drevvatne (sluttet 
2016), organisasjons-
sekretær 

Ole Martin Rudstaden 
(sluttet 2015), arbei-
dende styreleder GUS 

Ørjan Tinnen (sluttet 
2015), prosjektleder 
GUS

Økonomi
Øyvind Jordheim, 
 (sluttet 2017), 
 økonomileder 

Gudrun Homstvedt, 
økonomikonsulent

Lillian Dombestein, 
Daglig leder, Galleri 
Normisjon

Eva Marie Nørstrud, 
gjenbrukskonsulent 
(vikar 2018)

Åshild Marie Sandvik, 
gjenbrukskonsulent

Landsstyret
Perioden 2015-2018

LEDER:
• Tormod Kleiven 
 Rømskog
NESTLEDER:
• Eli Skåland Tveitane 
 Nordheimsund
MEDLEMMER:
• Hanne J. Tufthaug
 Stokmarknes
• Svein Haugland
 Vennesla
• Torstein Eidem Nordal
 Sandnes
• Trygve B. Svendsen
 Skudeneshavn
• Ekaterina 

Aleksandrovna 
Samara

 Trondheim
1.VARA:
• Harald P. Fylling
 Rognan
2.VARA:
• Tore Seierstad
 Drammen
3.VARA:
• Berit Bakke
 Fyllingsdalen

ANSATTES  
REPRESENTANT:
• Gjermund Lygre
 Førresfjorden
VARA: 
• Roar Flacké
 Åkrehavn

OBSERVATØRER FRA 
LANDSRÅDET FOR 
ACTA – BARN OG UNGE 
I NORMISJON,  
UTEN STEMMERETT:
• Marit Elisabeth 

Berling
VARA:
• Håvard Høie

Landsråd for 
Acta – barn 
og unge i 
Normisjon 
Perioden 2015-2018

LEDER:
• Marit Elisabeth 

Berling
NESTLEDER:
• Håvard Høie
MEDLEMMER:
• Maria Teistedal Vikre
• Bendik Melling Grøthe

• Mariann Raddum
• Vidar Aarstad
1. VARA:
• Helene Prestvik
2. VARA:
• Ivar Stensland
3. VARA:
• Ole-Jakob Dyrnes/

Hanne Tufthaug
 (Observatør fra 

Landsstyret i 
Normisjon  
uten stemmerett)

ANSATTES  
REPRESENTANT:
• Margrethe F. Kollerud
• Lars Iver Wenneberg
VARA:
• Renate Moen 

Kontroll-
komiteen
LEDER:
• Helge Eide
 Skedsmokorset
MEDLEMMER:
• Svein Lilleaasen
 Grimstad
• Ragnhild Gravem
 Dokka

1. VARA:
• Tore Humstad
 Molde

Valg-
komiteen
LEDER:
• Sverre Karlsen
 Melhus
MEDLEMMER:
• Anna-Marie Kjøde 

Olsen
 Askøy
• Hilde Heitmann
 Sandefjord
• Anfin Skaaheim 
 Asker (død 2016)
• Sissel Brobakken 
 (1.vara, inn etter Anfin 

Skaaheim)
 Gjøvik
1.VARA:
• Elisabeth Bjor Aasbø
 Grålum
2.VARA:
• Irene Lygre
 Stavanger
3.VARA:
• Ola Kr. Rusaanes
 Råde
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IKT
Knut-Bjarne Nordhaug, 

it-konsulent

Testamentariske 
gaver
Olav Vold (frivillig) 

Drift Bolig 
og Gård
Ruurd de Vries,
 bygningsansvarlig
Torleif Tveten, 
 vaktmester
Anita Næss Thorängen,  

utleieansvarlig

Personal
Else Kari Bjerva,
 personalleder
Eva Louise Hansen, 

personalkonsulent

Misjon i Norge
Svein Granerud, 
 seniorrådgiver
Ruth Skree  

(sluttet 2015),  
fellesskapsutvikler

Torill Solli Haugen 
(sluttet 2017),

 seniorleder 
Marianne Kraft 
 (sluttet 2015)
 fellesskapsutvikler/
 sjelesørger 

Medie- og marked/
Agenda 3.16
Ole Martin Rudstaden, 
 medie- og markedssjef
Hilde Flaten  

(sluttet 2015) 
 medie- og markedssjef
Kristin Wennemo 

Malmin, redaktør
Mari-Anne Nybraaten,
 nestleder

Kristina Hvarnes 
Andersen (sluttet 
2015), redaktør 

Per Arne Gjerdi,
 journalist
Birgit Lopacki,
 journalist
Morten Barth-Hansen, 

databaseansvarlig
Ann Kristin Ruud, 

innsamlingskonsulent
Sindre Røyland (sluttet 

2017), fundraiser 
Sunniva Vikan,
 informasjonsrådgiver
Hanne Liv Gyllander,
 grafisk designer
Torunn Hvale Melbø, 
 grafisk designer
Leif Gunnar Vik (sluttet 

2015), nettredaktør 
Martin Hasseleid,
 markedskonsulent
Sigrid Rege Gårdsvoll,
 kommunikasjons-
 rådgiver
Martha Dragsund 
Ellingsen,
 innsamlingsrådgiver
Stine Selåsdal (sluttet 

2017), innsamlings- 
rådgiver

Randi Sivertsen,
 markeds-/opplags- 

ansv., Agenda 3.16.
Camilla Gullbrekken,  
 innsamlingsrådgiver
Mari Jelmert,
 innsamlingsrådgiver
  
Misjon  
Internasjonalt
Dag-Håkon Eriksen, 
 internasjonal leder
Marianne Næss 
Norheim,
 misjons- og 
 prosjektrådgiver

Oddvar Holmedahl,
 misjons- og 
 prosjektrådgiver
Bjørnar Lemvik,
 misjons- og 
 prosjektrådgiver
Boro Galgalo Mole,
 misjons- og 
 prosjektrådgiver
Nils Magnar Sture 

(pensjonist 2016), 
prosjekt- og 

 landkoordinator 
Ragnhild Kristensen
Bøhler (sluttet 2015)
 misjonskonsulent  
Jacob Bulti Smørdal 

(sluttet 2017),
 prosjektkoordinator 
Ingrid Straume,  

misjons- og 
 prosjektrådgiver 

Samarbeids-
landene
Aserbajdsjan
Neal Williams, 
 direktør
Synnøve Aandstad 

Baghirova
Clarence Johnson 

(sluttet 2017)
Carolyn Johnson
  (sluttet 2017)
Bjørn Agnar Wegge
 ulønnet rådgiver

India
Stein Ole Kolstad 

Varhaug
 (sluttet 2017)

Mali/Senegal
Therese Glendrange,
 direktør
Guri Enger

Karen Ekern
Karina Lassen  

(sluttet 2016)
Gimmi Olsen  

(sluttet 2016)
Kari Jøssang  

(sluttet 2017)
 korttidstjeneste
Andreas Jøssang  

(sluttet 2017)
 korttidstjeneste
Eline Høgetveit  

(sluttet 2017)
 korttidstjeneste
Kristine Lygre,
 korttidstjeneste
Marianne Rygg,
 korttidstjeneste
Gjermund Lygre,
 årlige korttids- 
 oppdrag
Espen Halvorsen, 
 korttidstjeneste
Hilde Halvorsen
 (hjemmeopphold fra 

2015)
Alf Halvorsen
 (hjemmeopphold fra 

2015)
Møyfrid Moskvil
Kristian Moskvil
Ingrid Amlie
Einar Amlie

Ecuador
Åse Røsvik De Vargas,
 direktør
Odd Magnus Venås 

(sluttet 2016)

Kambodsja
Ådne Berge
Terje Høyland
 
Bangladesh
Sarkar Nelson N.  

direktør
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Gerd Eli Haaland 
 (hjem 2015, ut igjen 

2018)
Hallgeir Haaland 
 (hjem 2015, ut igjen 

2018)
Steve Suiting
Gladstone R. Rajesh 

Kumar
Priya Sudha 

Gnanapriya
Rob Jonkees 
 (sluttet 2016)
Hans-Jørgen Hagen 

(sluttet 2016)
Torunn Elisabeth Tjelle 

(sluttet 2016)
 
Nepal
Kristin Bøhler
 direktør
Erik Bøhler
Liv Wendel
Annette Helgestad
 Tombleson
Erik Andvik
Fred Longworthy  

(sluttet 2017)
Cindy Longworthy 

(sluttet 2017)
Reuben Sharma 

Cuba
Øystein Lied, 

korttidsoppdrag, 
ulønnet

Uganda
Rune Gustavsen 
 (ulønnet)

Bhutan
Einar Kippenes
 rådgiver

Acta sentralt
Kristian Sveinall 

Øgaard, daglig leder
Jostein Larsen,
 administrasjonsleder
Veronica Berg, 

personalleder
Ragnhild Hiis Ånestad,
 Soul Children-leder
Sølvi Tafjord Elle,
 Soul Children-

konsulent
Mari Kristine Dahl 

Husby, danse-
 konsulent
Svein Olav Sandvik,
 økonomi- og admini-

strasjonskonsulent
Åshild Marie Sandvik,
 musikkverksted-

ansvarlig
Kjersti Rognli-Olsen 

Noble,
 barnekonsulent 
Christian Otto Ruge,
 barne- og tweens- 
 konsulent
Ingrid Straume, 

internasjonal 
 konsulent
Håkon Øyen,  

musikk- og forlags- 
konsulent

Renate Moen,
 innsamlingskonsulent
Sigrid Flesjå Olsen,
 ungdomskonsulent
Torstein Eika Amsrud,
 webkonsulent
Eva Kjersti Pettersen 

Rotheim (sluttet 2017)
 Soul Children-

konsulent 
Hanne Sjølie 
 (sluttet 2017), 

dansekonsulent 
Marie Harbo Øygard 

(sluttet 2017),
 innsamlingskonsulent 

Martin Jakobsen 
 (sluttet 2016), medie- 

og markedskonsulent 
Olaf Kind (sluttet 2016), 

festivalkoordinator 
Johne Stødle  

(sluttet 2015),  
ungdomskonsulent

Ole Martin Rudstaden 
(sluttet 2015),  
faglig leder 

Marianne Lie Marnburg 
(sluttet 2015),  
musikkonsulent 

Regionene
Agder
Regionkontor
Østerhusmonen 81
4879 Grimstad
Tlf.: 37 25 68 04
region.agder@ 
normisjon.no

Ansatte
Ingebjørg Berstad Torp, 

regionlederteam
Arne Inge Vålandsmyr, 

regionlederteam
Gunnar Urstad,  

regionlederteam 
Hilde Marie Grandalen 

(sluttet 2016)
Senait Hagos Tesfazion 

(sluttet 2015)
Erik Albert
Notto Inge Flaat
Gunhild Ingrid Aabel
Knut Svein Dale
Kristian Tønnesøl 
Hilde Halvorsen 
 (ans. ved HK, i hoved-

sak tjenestested 
Agder)

Alf Halvorsen 
 (ans. ved HK,  

i hovedsak tjeneste-
sted Agder)

Johannes Vålandsmyr
Lena Mjelde Moholt

Acta
Tonje Margrete 

Teistedal,  
Actaleder

Olaug-Eilind Rappe 
(sluttet 2016)

Trond Vorhaug  
(sluttet 2015)

Bente Lill Flottorp
Ingvild Kristine Skovli
Lars Iver Wennerberg 

(sluttet 2015)
Marianne Fjell
Kristine Kjetså-Norum
Asbjørn Smeland
Ole Jakob Pedersen

Forsamlinger/
Menigheter
Norkirken Vennesla 
Anne Honnemyr 
Per Erik Askedal Olsen
Kristian Nesbu Vatne 
Simon Ånonsen
Erik Wennerberg 
 (ulønnet)

Arendal Normisjon
Stein Jonassen  

(sluttet 2016)

Vigeland Normisjon
Kristine Kjetså-Norum 

(sluttet 2016)

Mandal Normisjon
Marianne Frivold
Isak Gilde

Norkirken Grimstad 
Olav Dørdal (sluttet 

2017)
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Morten Høie
Kurt Hjemdal (ulønnet)

Norkirken Nedenes
Notto Inge Flaat
Ingvild Skovli
Randi Vorhaug  

(sluttet 2017)
Ingvild Simonnes
Gerhard Falk Woie 

(ulønnet)

Evje Normisjon
Kjetil Viland

Iveland Normisjon
Kjetil Viland

Lyngdal Bedehus-
forsamling
(bestående av NLM, 
ImF og Normisjon)
Alf Halvorsen

Norkirken Kristiansand
Erik Albert
Alf Hagen

Norkirken Hald
Ove Kleveland  

(ulønnet)

Leirsted
Eikely Senter
4827 Frolands Verk
Tlf.: 37 03 96 80
eikely@normisjon.no
Frode Sørensen,  

daglig leder  
(sluttet 2016)

Rune Metveit,
 daglig leder
Camilla Sørensen  

(sluttet 2016)
Helga Skomedal  

(sluttet 2016)
Irene Bjørklund Larsen
Sonja Aas

Hordaland
Regionkontor

Øvre Korskirke-
allmenning 5
5017 Bergen
Tlf. 55 21 40 90
region.hordaland@
normisjon.no

Ansatte
Bjørn Malvin Hisdal, 

regionleder  
(pensjonist 2015)

Kristian Bjørkhaug, 
regionleder

Aud Else Vesetvik  
(pensjonist 2017)

Martin Olsen 
Svein Høysæter 

Acta
Hilde Joy Vestøl,  

(sluttet 2015)
 Acta-leder 
Kari Tønnessen  

(sluttet 2015)
Thomas Hammer,
 Acta-leder
Mariann Urdal 

Henanger  
(sluttet 2016)

Barbro Wiig Sulebakk
Kristin Winther 

Jørgensen 
Mary Elizabeth Kolsrud

Forsamlinger/
Menigheter 
Norkirken i Bergen
Kristian Bjørkhaug, 
 hovedpastor/ 

daglig leder
Svein Høysæter  

(sluttet 2016)
Thomas Hammer
Martin Olsen 

Ole Magnus Breivold, 
Ukraina (sluttet 2015

Kristian og Karianne
Lande (sluttet 2017), 

Tsjekkia 

Norkirken
Nordhordland 
Arve Reigstad,  

daglig leder
Mariann Urdal 

Henanger 
Ingelin Reigstad 

Norheim
Anne Hilde Garnes 

Reigstad (sluttet 
2015)

Møre
Regionkontor
Torget 4
6413 Molde
tlf.:40 64 07 80
region.more@
normisjon.no

Ansatte
Torgeir Frøvik Frøsøye, 

regionleder
Elisabeth Østergaard 

(sluttet 2016)
Barbro Frøsøye 
 (sluttet 2015) 

korttidsansatt 

Acta
Mattis Bårnes, 

Actaleder 
 (sluttet 2018)

Molde-fellesskapet
Torgeir Frøvik Frøsøye 

(sluttet 2016)
Odd Magnus Venås 

Leirsteder
Vassbotten leirsted
6674 KVISVIK
Ismet Kajolli

Nord
Regionkontor 
Vestregata 24, 9008 
Tromsø    
region.nord@
normisjon.no

Ansatte
Silje Anette Reiertsen, 

regionleder                                                                                                                               
Anne-Grete Melbye 

(sluttet 2018)
Kristine Gurandsrud 

(sluttet 2016)  
Eirin Bjørnstad  

(sluttet (2015)

Acta
Yngve Lorentsen, 

Actaleder                                                                                                                               
Andrea Skjetne
Eirik Norbye  

(sluttet 2017)
Håkon Norbye 
 (sluttet 2016)

Norkirken Tromsø
Kristine Gurandsrud, 

daglig leder
Jostein Østvoll

Nordland
Regionkontor
Kongens gt. 12
8006 Bodø
Postadresse:
Postboks 672
8001 BODØ
Tlf.:40 43 76 92
region.nordland@
normisjon.no
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Ansatte
Karstein Evensen 
 regionleder 
Lill Tove Lunheim

Acta
Audun K. Jonassen 
 Actaleder
Matt Rishton  

(sluttet 2015)
 Actaleder

Leirsted
Karihaug Leirsted 
(Solgt 2017)
8647 Bleikvasslia
Tlf. 993 67 968
Heidi Selseng  

(sluttet 2016)

Oppland
Regionkontor
Østre Totenvei 120 P,
2816 Gjøvik
Postadresse: Postboks 

504, 2803 Gjøvik
Tlf. 61 13 03 40
E-post: oppland@ 

normisjon.no 

Ansatte  
Ann Helen Aaslund,  

regionleder 
Arve Sundby

Acta
Bjørnar Nome,
 Actaleder
Solveig Gjesdal,  

(sluttet 2016) 
Actaleder 

Elisabeth Frafjord Torp, 
(sluttet 2016) 
Actaleder 

Solveig Haugen Tusvik
Marte Rebecca Dæhlen 

Leirsteder
Kirketeigen 
Ungdomssenter og 
Camping
Bygdahusvn. 11. 
2642 Kvam
Tlf. 97579001
Håvard Monsen
 driftsansvarlig
Pål Juveth Johansen 

(sluttet 2016)

Skogstad Leirsted
2843 Eina
Tlf. 97579001
Håvard Monsen
 driftsansvarlig

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

Ansatte
Erik Rørtveit,
 regionlederteam
Thomas Thesen, 

regionlederteam
Einar Larsen  

(pensjonist 2016)
Helene Skimmeland 

(pensjonist 2016)
Ådne Berge
Anne Kristin Bruns
Modgunn Brynjelsen
Roar Flacké
Jeanett Habbestad
Aud Vihovde Hoftun
Hans Høie
Kørner Høie
Inge Morten Paulsen 
Kenneth Kolltveit 
Line Marie Løge
Unni Sæves Vignes

Gjermund Lygre 

Acta
Velaug Trodahl  

(permisjon)
Jorun Marie Hauge 

(pensjonist 2017)
Sondre Høysæter  

(sluttet 2015)
Kjersti Hausberg Bjerga
Lina Fisk Eide
Lena Schaal 
Torunn Fjelde Hansen

Leirstedene:
Maria van Vliet  

(sluttet 2015)
Maira Andersone
Hilde Trondheim
Hans Høie
Bodil Høie
Kørner Høie
Nebiyo Berhan 

Bezabeh
Gunn Bjørg Slåtto 
Kjersti Hausberg Bjerga 
Espen Klingsheim
Sveinung Notvik 

Leirsteder:
Horve Ungdomssenter
Ryfylkeveien757
4308 Sandnes
Tlf. 404 12 855
horve@normisjon.no

Vaulali Leirsted
Tjøstheimveien 521
4120 Tau
Tlf.51 74 64 43
Mob: 993 15 459
vaulali@normisjon.no

Stemnestaden
Grindevegen 87
5570 Aksdal
Mob: 975 89 956

stemnestaden@
normisjon.no

Norkirken Sandnes
Tracy Rishton 
 (sluttet 2017)

IMI-kirken/
IMI-holding
Victoria Angell
Norunn Kvamme 

Bakkebø
Lene Johansen Berg
Anne Kristin Bruns
Steve Bruns
Rune Bødalen
Irene Cave
Martin Cave
Johanne Diderichsen
Egil Elling Ellingsen
Eli Anne Fossdal
Marius Fosseli
Magnar Gardum 
Hanne Langmoen 

Grønnerud
John Magnus 

Gundersen
Silje Grethe Haugstad
Eivind Horne
Terje Høyland
Knut-Ludvig Ø. Larsen
Geir Loftesnes
Hanne Therese 

Loftesnes
Anne Gotuholt Lunde
Ole Bjørn Nord-

Varhaug
Marian Nygård
Sigvart Eide Smith 
Margrethe Urdal Stople
Eirin H. Sørheim
Kjartan Sørheim
Eivind Berg Torgersen
Kari Bjelland Vasshus
Liv Eva Breivik Vestre
Gry Øvergaard
Øistein Øvergaard
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Impulsbevegelsen
Elise Kulleseid
Halvor Lindal
Grace-Anne Solvang
Thomas Wilhelmsen

Sluttet i perioden
2015-2018
Eirik Bregård Andresen, 

(2015)
Nora L. Bregård 

Andresen, 
(2015)
Marthe Kristine Bjerke, 

(2015)
Martin Andre Helvig, 

(2015)
Courtney Hetland,  

(2015)
Alexander LaPierre, 

(2015)
Tone Helen LaPierre, 

(2015)
Anne Inghild Johnsen 

Maldal, 
 (2017)
Tone Mydland,  

(2017)
Ingvild Simonnes,  

(2015)
Trond Vigesdal,  

(2017)
Johannes Vålandsmyr, 

(2015)

Sogn og Fjordane
Regionkontor
Nordstrandvegen 12
Postboks 162
6821 Sandane
Tlf. 57 86 63 49
sof@normisjon.no

Tilsette
Jan Magne Moi 
regionleiar  

(sluttet 2015)

Jesper Lemming 
 Regionleiar
Vegard R. Tennebø 
Ingebjørg Isane Fure 
Solveig Orheim Nome 

(pensjonist 2017)

Acta
Stine L. Hopland,
 Actaleder
Marius Økland  

Actaleder  
(slutta 2015)

Katarina Aabrekk 
(2015-2017)

Ane Marte Warvik

Leirstad/retreat
Marte-Iren Lade, 
 styrer, Fjordly 
 Ungdomssenter 
Randi Ytrehus, 
 Fjordly
Aud Norpoll, 
 Fjordly og Holmely
Eva S Langseth, 
 styrer, Holmely 
Heike Wallace
Haldis Håvik, Holmely

(pensjonist 2016)
  
Leirstadar
Fjordly  
Ungdoms-senter
6711 Bryggja 
Tlf. 57 85 32 25 
fjordly@normisjon.no

Teigen leirstad
6940 Eikefjord 
Tlf. 57 74 81 48 
teigen@normisjon.no 
 
Telemark
Regionkontor
Lundegt. 15
3724 Skien

Postadresse: 
Postboks 297 Sentrum, 
3701 Skien
Tlf. 35 52 28 78
region.telemark@
normisjon.no

Ansatte
Sam Tore Bamle, 
 regionleder
Lillian Ottersen 

Acta
Eirik Fjeld,  

Actaleder
Gunn Marit Eriksrød 

Selle 
Kristine Myrvang  

Leirstedene
Oksøya leirsted
3950 Brevik
Trovassli leirsted
Trovassvegen 80, 

Øyfjell, 
3890 Høydalsmo

Forsamlingene
Porsgrunn Normisjon
Ulf Børje Rahm,  

forsamlingsleder

Vestfold/ 
Buskerud (VeBu)
Regionkontor
Østerøyveien 233, 3237 
Sandefjord
tlf. 953 36 440
region.vestfold.buske-
rud@normisjon.no

Ansatte
Svein Tony Gårdsø,
 regionleder
Tor Bringaker
Marianne Kraft  

(sluttet 2017)

Acta
Svein-Tony Gårdsø, 

Actaleder  
(skiftet stilling 2017)

Helga Bonden Lund 
(sluttet 2017)

Hanna Songøygard 
Smørvik, Hemsedal

Morten J. Fadum  
(sluttet 2016)

Marie Skarrebo 
Holmen (sluttet 2015)

Amanda Tretteteig, 
(sluttet 2016)

Leirsted
Strand leirsted
Berit Granerød,
 daglig leder
Solveig Hansen
Åse Nygård Agledal, 
 (sluttet 2016)
Grethe Homelien
Hans Kristian Heian
Janicke Hope Klavenæs

Forsamlingene
Norkirken Drammen
Ejgil Nielsen
 Pastor
Synnøve Fæster

Norkirken Kongsberg
Helge Skaaheim
 Pastor
Jens Iver Jensen  

(pensjonist 2017)
Khaliun Undrakh  

(sluttet 2016)
Claudiu Mihaiu
Ingvald Løvdal  

(ulønnet)
Therese Lilleberg Holm 

(sluttet)
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Sandefjord Normisjon
Tor Arne Teien
 Pastor
Helga Bonden Lund 

Trøndelag
Regionkontor
Prinsens gate 22b, 
7012 Trondheim, 
tlf.:73 87 04 40, 
region.trondelag@ 
normisjon.no 

Ansatte
Inger Brit Rødberg, 

regionleder
Sigrid Håland
Bjørn Roger Karlsen
Astrid Breivold  

(sluttet 2017)
Erlend Evenstad  

(sluttet 2016)
Magne Vik Bjørkøy

Acta
Janne Gjønnes 

Kambestad
Kristine Hjellen
Rune Breivold Haugen
Linda Holm Hansen 

(sluttet 2016)
Christian Vaage
Inger Synnøve Gjære
Sissel Muan

Leirstad
IMI Stølen
Rute 4, 7340 Oppdal
Tlf. 72 42 13 70
post@imi-stolen.no
Jakob Nielsen, 
 daglig leder
Ingebjørg Aalbu
Maria Rosalene Cyril
Per Olav Sliper
Torgeir Eikli
Magnar Bekkevold

Salem menighet
Arne Christian Rokseth  

daglig leder 
Jann Even Andresen
Oddvar Søgård
Kristian Bjørkhaug 

(sluttet 2015)
Lisa Elisabeth Hepsøe
Myrth Helen Andresen
Maria Kvaløy Kirste 

(sluttet 2017)
Ole Martin Uglem  

(sluttet 2015)
Ørjan Tinnen  

(sluttet 2015)
Vegard Audenby
Frida Bekkelund
Lars Olav Gjøra

22 B
Arne Christian Rokseth, 

(sluttet)
Astrid Homme Utgaard
Berit Berge
Svein Mikal Solli 

Ranøien
Dag Christian Sørum
Siv Merete Bø  

(sluttet 2017)

Trondheim 
Samtalesenter
Kjellaug Andresen
Anne Elise Lykke
Gunn Havan Tronsen

MUV - Melhus
Rune Breivold Haugen

Øst
Regionkontor
Staffeldtsgate 4, 
0166 Oslo. 
Tlf.: 22986070
region.ost@ 
normisjon.no

Ansatte: 
Anne-Lin Bringaker 
Hynnekleiv,
 regionleder
Jan Tore Anthonisen 

(sluttet 2016), 
regionleder

Dag William Haugeto 
Stang (sluttet 2017), 
regionleder 

Leif Gordon Kvelland
Sigmund Danielsen 

(pensjonist 2018)
Cecilie Ekholm  

(sluttet 2017)
Kristina Thorängen 
Dag William Haugeto 
Stang 

Acta
Anne-Lin Bringaker 

Hynnekleiv  
(sluttet 2017) 
Actaleder 

Therese Andreassen 
Actaleder

Margrethe Kollerud
Morten Ruud  

(sluttet 2017)
May Solveig Slåtsveen
Lena Mjelde Moholt 

(sluttet 2016)
Daniel Johannessen
Kristina Thorängen
Petter Piita Isaksen 

Leirsted
Monica Borstad 
leirstedbestyrer
Carl Gram Førrisdahl 

(sluttet 2016)
Morten Aaslund

Leirsteder:
Fossheim leirsted, 
1963 Fosser, 
Tlf. 63 85 11 65, 

fossleir@online.no

Dalen leirsted
(Nittedal)
c/o Normisjon region 
Øst

Haraset leirsted
 (Vallset)
c/o Normisjon region 
Øst

Storsalen Menighet 
Ansatte i perioden 
2015–2018:

Solveig Tveitereid, 
daglig leder 
Vegard Huseby,  
 hovedpastor  
Maria Bjørdal Lervik 
Geir Kåre Kvalvaag  
Andreas Emil Hjertaker 
Kjersti Rognli-Olsen  
 Noble    
Daniel Skjørskift 
Johannessen 
Hanne Sjølie 

Sluttet i perioden 
2015–2108: 
Thomas Dahl Heggebø  
 (2017)  
Anne Karin Warmestad  
 (2017)  
Thor-André Holten   
 (2017)  
Åshild Margrethe Lode, 
 (2016)  
Johne Stødle 
 (2016) 
Synne Jensseter 
 (2016) 
Stein Joar Myrvang   
 (2015)  
Eirik Eng Hauge 
 (2015)
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Ingrid S. Johannessen  
 (2015) 
Lars Torjus Ljosland  
 (2015)            
Marius Økland 
 (2015)   

Østfold
Regionkontor
St. Maries gt 71
1706 Sarpsborg
Postadresse:
Postboks 269
1702 Sarpsborg
Tlf.: 69 13 36 60
region.ostfold@ 
normisjon.no

Ansatte
Bjørnar Holmedal  

(permisjon 2018- 
2019), regionleder

Boe Johannes 
Hermansen 

Sverre Fjeldberg,
 konst. regionleder
Torill Bredeg

Fermate
Sigmund Danielsen 

(pensjonist 2018)
 leder Fermate
Torhild Nordberg 
Bjørnar Holmedal 
 leder Fermate

Acta
Elise Volen, 
 Actaleder (permisjon 

2017/2018)
Torill Bredegg
Åsmund Bjørnstad,
 Fung. Actaleder 

2017/2018
Ane Frogner Risan 
Inger-Marie Syverstad 

Hagen

Fermate Østfold 
sjelesorgsenter
St. Maries gt 71
1706 Sarpsborg

Leirstedene
Knut Edlar Arnesen, 
 bestyrer, Sjøglimt
Wenche Bjørknes, 

Sjøglimt
Helge Lilleheier,
 bestyrer Sauevika

Jørgen Grenebrant, 
Sauevika

Torgeir Haaland  
(sluttet 2017)

Amanda Fosser  
(sluttet 2015) 

Leirsteder
Sauevika
1684 Vesterøy
Tlf.: 69 37 70 44

Sjøglimt
1870 Ørje
Tlf.: 69 81 12 37

Begravelses-
byråer 

IMI Begravelsesbyrå,
Strandgt. 196,
5525 Haugesund
Tlf. 52 70 19 70

IMI Begravelsesbyrå, 
Tysvær

Grindevegen 87,
5570 Aksdal
Tlf. 52 77 61 41

Karmøy 
Begravelsesbyrå

Klæhaugvegen 21,
4296 Åkrehamn
Tlf. 52 81 62 22

IMI Tromsø 
Begravelsesbyrå AS 

Stakkevollveien 110,
9010 Tromsø
Tlf. 77 66 25 00
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Totalt antall givere 
til Normisjon sentralt  

og regioner

2015 2016 2017

18 564  18 529 

16 796

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

Til sammen

19,5
17,8

14,9

2015 2016 2017

Antall faste giver- 
avtaler til Normisjon 
sentralt og regioner

2015 2016 2017

8695 8403

7569

SMM-overføringer i mill. kr

2015 2016 2017

1,6 1,4 1,6

Antall SMM-avtaler

2015 2016 2017

180 174 166

Normisjons avtaler med Samarbeid Menighet  
og Misjon, SMM
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Totalt gavebeløp til Normisjon sentralt  
og regioner i mill.kr

 78, 2
73 73,3

2015 2016 2017

Testamentariske 
gaver

9,4 11,4
4,2

2015 2016 2017

Til sammen

2015 2016 2017

87,6
84,4

77,5

Ordinære gaver 

Antall kirkeoffer

527 494
450

2015 2016 2017

Gaver fra menigheter i den norske kirke i mill. kr

Kirkeoffer i mill. kr

2,6
 2,3 2,1 

2015 2016 2017
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Antall ansatte i 
Normisjon sentralt

2015 2016 2017

30
32

Antall  
langtidsutsendinger  

i Normisjon

2015 2016 2017

20 23 21

30

Antall lokalt  
ansatte  

i Normisjons  
organisasjoner i  
samarbeidsland

2017

250

Antall prosjekt-
medarbeidere som 

arbeider i våre 
Norad finansierte 

prosjekter  

2017

210

Antall  
ansatte i 
Viators
arbeid  

i utlandet

2017

100
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Antall abonnenter 
på Agenda 3:16

2015 2016 2017

8388
7718

7385

Antall abonnenter 
på regionavisen 

Nytt fra Normisjon

2015 2016 2017

18 671
17 832

 17 583

Antall mottakere  
av Ferskvare

2016 2017

14 107
15 686

Antall direkte med- 
lemmer i Normisjon

2015 2016 2017

986
939 917

Antall fellesskap/ 
foreninger i Normisjon

2015 2016 2017

1172 1117 1017
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Totalt gavebeløp til Bhutan og beløp brukt i  
landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr

Innkommet

0,4 0,2

2015

0,2 

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

Totalt gavebeløp til Aserbajdsjan  
og beløp brukt i landet i mill. kr

Innkommet

2 1,8 1,6 

2015

2 1,6
2,1

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

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

Innkommet

4,8
5,3

2015

7,3

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

14
13

9

1,2 1,2 1,3

Norad
Norad

Norad

Norad

Vi gjør oppmerksom på at disse tallene kun er øremerkede midler.  
Øvrige innsamlede midler er ikke med i statistikken, men fordeles til de ulike landene.

2017: ekstraordinær innsamling pga. flom
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Totalt gavebeløp til Cuba og  
beløp brukt i landet i mill. kr

Innkommet

0,1
0,4

0,1

2015

0,3
0,08 0,2

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

Totalt gavebeløp til Ecuador og  
beløp brukt i landet i mill. kr

Innkommet

1,7
2,2

4,6

2015

2,5

1,3 

2,2

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

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

Innkommet

0,6
1,0

2015

0,9 

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

6

7
7,7

Norad
Norad

Norad

2016: ekstraordinær innsamling pga. jordskjelv
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Norad

Totalt gavebeløp til Nepal og beløp brukt  
i landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr

Innkommet

16

2015

7,8

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

Totalt gavebeløp til Mali/Senegal og  
beløp brukt i landet i mill. kr

Innkommet

3,7
4,6

2015

6,3

4,7 

7,1

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

5,9

Totalt gavebeløp til Kambodsja og beløp  
brukt i landet inkl. støtte fra Norad i mill. kr

Innkommet

1,5 1,6

2015

1,9 

Brukt i landet Innkommet Brukt i landet Innkommet Brukt i landet

2016 2017

3,8 3,8
4,2 

11 
10

Norad Norad Norad

Norad
Norad

10,5
9,4

2015: ekstraordinær innsamling pga. jordskjelv
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Totalt gavebeløp til internasjolalt arbeid og beløp 
brukt i land inkl. støtte fra Norad i mill. kr

Innkommet

33,9

46

30,8 

2015

46,1

29,3 

44,8

Brukt i land Innkommet Brukt i land Innkommet Brukt i land

2016 2017

Norad Norad Norad
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