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6  Treårsmelding – Forord

Forord

Hallgeir Solberg
Landsstyreleder

Det er kjekt å få legge frem denne treårsmeldingen for general- 
forsamlingen, og for hverandre. De ulike rapportene viser bredden  
i arbeidet vårt både nasjonalt og internasjonalt. Et arbeid i mange 
former blant mennesker i alle aldre. Et arbeid preget av  
visjonen vår og verdiene våre, og slik vi har utformet vår identitet 
som organisasjon.

 Arbeidet er delt i mange selvstyrte enheter. Det kan oppleves 
både som en styrke og en svakhet, men det er sammen at vi er 
Normisjon. Ut ifra felles mål og strategier legges det hver eneste dag 
ned et viktig arbeid for at vi skal nå vår visjon, for at Guds rike skal 
ha framgang, for at flere skal lære Jesus å kjenne og for at flere skal 
følge ham som frimodige disipler.

Arbeidet i denne perioden er en oppfølging av mål og strategier 
vedtatt av tidligere generalforsamlinger og en videreføring av de  
prosesser som tidligere landsstyrer har gjennomført.

Visjon, verdier og identitet 
– Vår visjon er den samme: Jesus Kristus til nye generasjoner og  

 folkeslag.
– Våre grunnverdier er de samme: Elsket og sendt.
– Vår identitet henger fortsatt nøye sammen med tre 
hovedsatsingsområder: Barn og unge, misjon og fellesskap. 

Misjon 
Misjon i Norge skjer lokalt gjennom foreninger, menigheter, regio-
ner, skoler, Galleri Normisjon og Actas arbeid blant barn og unge, 
for å nevne noe. Noen utfordringer finnes nok, men det er mye å 
glede seg over, og noe av det er beskrevet i denne meldingen. I peri-
oden er det også blitt etablert flere menigheter. Nå nærmer det seg 
40 menigheter i organisasjonen vår.  

Landsstyret får jevnlig rapporter fra det internasjonale arbeidet. 
Det er til tider krevende utfordringer, men også her er det mye å 
glede seg over. Det er rett og slett fantastisk hvor mye arbeid og 
resultater det kan vises til; og det med begrensede midler. 

Misjonslandene Ecuador og Cuba endres nå til «vennskapsland» 
og faste pengeoverføringer fases ut. Selv fikk jeg besøke arbeidet  
i Mali og Senegal i 2020. I løpet av tre uker fikk jeg møte alle  
utsendingene våre, mange lokale medarbeidere, utsendinger som vi 
samarbeider med og troende venner i mindre og større sammen-
henger. Jeg fikk besøke noe av pionerarbeidet i Senegal og fikk ta del 
i gudstjenester, husmøter og Agenda 1-samlinger i Mali. Jeg fikk bli 
med på dåp av barn og voksne, sang og forbønn. Her var det levende 
fellesskap med Jesus og Guds ord i sentrum. 
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Det er summen av alt dette som er Normisjon. Summen er  
faktisk ganske stor, selv om vi ikke nødvendigvis ser det slik på 
hver vår plass. Jeg håper du kan være med å glede deg over dette 
når du leser denne treårsmeldingen.

Økonomi 
I denne treårige perioden har landsstyret gjort en del krevende 
vedtak vedrørende økonomi. Målsettingen har vært å sørge for at 
organisasjonen også skal være bærekraftig i økonomisk forstand. 
Første fase bestod av kraftige kostnadskutt som medførte ned-
bemanning på felleskontoret, store kutt i driftskostnader og kutt i 
internasjonale overføringer. Det er selvsagt kutt vi gjerne skulle 
vært foruten, men det handler om å tilpasse omfanget av arbei-
det vårt til inntektene, som i stor grad består av gaver.

Som en del av omstillingen ble det solgt to store eiendommer 
i Oslo, for en sum i overkant av 230 millioner kroner. Slik lands-
styret ser det, hadde ikke disse eiendommene lenger en misjons-
funksjon. Til sammen hadde disse også et betydelig vedlike-
holdsbehov. Det er likevel ikke hensikten at de frigjorte midlene 
skal gå direkte til drift, men at verdiene skal forvaltes slik at de 
kan gi større avkastning som kan brukes til misjonsformål. Det 
er etablert et eget eiendomsselskap (AS) som skal forvalte øvrige 
eiendommer.

En del av de frigjorte midlene er plassert i Normisjon Global. 
Disse midlene er øremerket til internasjonal misjon gjennom 
avkastning og eventuelt bruk av grunnkapital.

I perioden ble det solgt to 
eiendommer for en sum i  
overkant av 230 millioner 
kroner.
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Normisjon erfarte et stort underskudd i 2018 (18 millioner  
kroner) og et overskudd i 2019 (48 millioner kroner totalt, og 
rundt tre millioner kroner i driftsoverskudd). Når dette skrives, 
er resultatet for 2020 ennå ukjent. Det styres for å unngå under-
skudd i drift, men usikkerheten er ekstra stor på grunn av  
koronasituasjonen med frafall av julemesser og andre inntekter 
på slutten av året. 12. mars 2020 ble store deler av samfunnet 
vårt stengt for å unngå spredning av viruset som har preget 
nyhetsbildet siden. Dette har klart preget fellesskapene, Galleri 
Normisjon butikkene og skolene våre. 

Andre utfordringer 
Heller ikke for landsstyret har det manglet på utfordringer i 
denne perioden. I 2020 har det vært store utskiftinger i ledelsen. 
Vi er svært takknemlige for det arbeidet som er gjennomført av 
avtroppende generalsekretær Anne Birgitta Langmoen  
Kvelland, assisterende generalsekretær Ole Martin Rudstaden, 
internasjonal leder Dag Håkon Eriksen og økonomi- og  
administrasjonssjef Trude Andersen. De har alle på hver sin 
måte satt sitt gode preg på organisasjonen vår. 

Vi er glade for at ny generalsekretær, ny internasjonal leder 
og ny økonomi- og administrasjonssjef er på plass og i full gang 
ved slutten av denne perioden. Ny kommunikasjon og markeds-
leder er også ansatt.

Avtroppende generalsekretær 
Anne Birgitta Langmoen  
Kvelland under åpningen av 
Leder og medarbeider-
konferansen 2020 i Stavanger.



Treårsmelding – Forord 9

Det ble for andre gang i Normisjons historie gjennomført  
et Rådsmøte høsten 2018. Det ble invitert bredt for å møte  
representanter fra hele organisasjonen. Behovet for økonomiske 
omstillinger var bakgrunnen for møtet, men det var også viktig  
å drøfte hvordan vi bedre kan samhandle for å virkeliggjøre  
visjonen vår. 

Lederkonferansen ble til leder- og medarbeiderkonferansen i 
ny drakt vinteren 2020, med en flott samling i IMI-kirken 
Stavanger. Her ble mange temaer gjenstand for presentasjoner og 
drøftinger, og ikke minst ble det mange gode samtaler både i  
korridorer og ved måltider.

Utfordringene som koronasituasjonen (Covid-19) skulle  
medføre, kom nok uventet på mange av oss. Til tider kraftige 
begrensninger i forsamlingsfriheten og henstillinger til å treffes 
minst mulig i store deler av 2020. Dette har preget arbeidet både 
nasjonalt og internasjonalt. Misjonærene ble evakuert fra  
samarbeidslandene, og mange møter og gudstjenester ble avlyst.  
I stedet har flere av menighetene arrangert gudstjenester med 
visning i sosiale medier og med begrenset antall mennesker 
fysisk til stede. 

På tross av forsamlingsrestriksjoner gjelder likevel Guds løfter 
knyttet til fellesskap:

«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt 
iblant dem.» (Matt 18,5)

Landsstyreleder, Hallgeir Solberg
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I 2017 og 2018 ble det gjennomført en identitetsprosess i 
Normisjon og Acta i form av en stor spørreundersøkelse til 
ansatte og frivillige over hele landet. Resultatet av denne proses-
sen synliggjorde en stor samstemthet om at det er tre hovedfokus 
som binder bevegelsen sammen midt i alt vårt mangfold:

• barn og unge
• misjon
• fellesskap

Disse tre områdene dannet derfor utgangspunktet for handlings-
planen som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2018. I alle akti-
viteter ønsker vi å fremme fellesskap og misjon, og vi ønsker å ha 
et spesielt fokus på å nå barn og unge med evangeliet. Alt det 
verdifulle og gode arbeidet som skjer for å virkeliggjøre hand-
lingsplanens tre satsingsområder står beskrevet mer detaljert i 
rapportene fra de ulike enhetene senere i treårsmeldingen. Her 
vil vi gi noen eksempler og nevne noen tiltak som går på tvers av 
regioner eller samarbeidsland, og noen tiltak som landsstyret har 
direkte ansvar for gjennom arbeidet ved felleskontoret. Men 2020 
ble et spesielt år som derfor må få en egen omtale.  

Koronaåret 2020
Mange ting ble annerledes enn planlagt i 2020 på grunn av koro-
napandemien. Den digitale kompetansen økte raskt og kreative 
tiltak ble satt i verk for å omstille virksomheten. Mange steder 
måtte en i perioder innstille møteaktivitet, men møter og leirer 
er blitt avholdt på Zoom både regionalt og sentralt. Noen av 
disse tiltakene vil bli videreført også i normale tider, for eksem-
pel har jevnlige digitale samlinger for henholdsvis regionledere 
og pastorer bidratt til å knytte Normisjon tettere sammen. 

Kreativiteten har blomstret. Flere steder er det arrangert  
«drive-in arrangementer» i form av «bedehus på hjul». Den  
klassiske bedehusbasaren fikk sin digitale utgave med stor  
suksess gjennom innsats fra Acta sentralt, som utviklet en egen 
app til å gjennomføre dette. Over 4,5 millioner kroner er samlet 
inn av ulike organisasjoner gjennom denne appen.

Felleskontoret initierte en egen koronainnsamling for å 
kunne bistå samarbeidspartnerne våre internasjonalt; som ikke 
har et oppegående helsevesen eller hjelp å gi til de som mister 

Handlingsplanens  
tre områder 2018–2021
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livsgrunnlaget sitt. Rundt 2,5 millioner kroner er blitt samlet inn 
til dette og distribuert etter behov. I India har vår samarbeidskir-
ke NELC satt i gang med digitale gudstjenester på YouTube hver 
søndag morgen, «NELC online sunday service», som er et godt 
alternativ når krisetider gjør fysisk fellesskap vanskelig.  

Alle misjonærene ble kalt hjem i mars 2020 da Norge og 
resten av verden stengte ned. Men arbeidet i samarbeidslandene 
har fortsatt. Noen av misjonærene har jobbet med språk i mel-
lomtiden, andre har kunnet følge opp medarbeidere. Selv med 
strømbrudd og lite stabilt internett i Mali, går det ann å følge opp 
medarbeidere digitalt og snakke om arbeidet, menighetene og 
situasjonen i landet, melder direktøren i Mali. 

I perioden har tallet på misjonærer vært følgende: 2018: 16, 
2019: 15, 2020/21: 14. I tillegg kommer tre utsendinger fra IMI-
kirken til Thailand og fem personer fra andre nasjonaliteter som 
er ansatt av felleskontoret. Flere av Normisjons misjonærer er i 
ferd med å nå pensjonsalderen eller avslutte sin internasjonale 
tjeneste. Det jobbes derfor nå intensivt for å rekruttere nye. 
Ansatte av Normisjon i samarbeidslandene med NORAD-midler 
er 677 personer pr. 31.12.20. I tillegg kommer 169 lokalt ansatte 
som lønnes av Normisjon. 70 personer er ansatt av Viator per 
31.12.20.

I perioden har Normisjon hatt 
mellom 14–16 utsendinger  
ute i felt årlig.
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Barn og unge
Vi vil bygge misjonerende fellesskap der barn og unge får møte, 
følge og ære Jesus Kristus.

• Være medvandrere 
• Engasjere oss i barne- og ungdomsarbeid og støtte Acta
• Styrke familiearbeidet slik at det inspirerer og utruster alle   
 slags familier til å dele tro i og gjennom hjemmet 
• Videreutvikle våre skoler og barnehager der Jesus formidles 
 og der barn og unge utvikler seg som hele mennesker

Eksempler fra arbeid i Norge
Det sier seg selv at det først og fremst er Acta – barn og unge i 
Normisjon som virkeliggjør det fellesskapsbyggende arbeidet for 
barn og unge i Norge, og vi viser derfor til side 22 i treårsmeld-
ingen. I tillegg vil vi understreke at mange voksne gjør et svært 
viktig arbeid som medvandrere, voksenledere og støtte-personer 
i barne- og ungdomslag og leirarbeidet. 

Felleskontoret arbeider med å samle alle Normisjons barne-
hager i et eget barnehagenettverk, som er en del av Fellesskap for 
ideelle barnehager (FFIB). Syv av barnehagene våre er nå en del 
av dette fellesskapet, og styrerne og styrelederne har fått tilbud 
om årlige samlinger med fokus på aktuelle temaer. Våren 2020 
ble samlingen gjennomført digitalt pga koronasituasjonen. Målet 
med barnehagenettverket er å styrke tilhørigheten til Normisjon 
og gjøre faglige ressurser tilgjengelig for de som trenger det  
gjennom FFIB.  

Normisjon sentralt har også i denne perioden vært medar-
rangør for en årlig rektorkonferanse i samarbeid med Indre-
misjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det 
evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Her er det satt fokus på  
aktuelle problemstillinger som bl.a. trosforsvar i tilknytning til 
kristen skapertro, bærekraftig forvaltning av skaperverket og 
evaluering av kristen skole.  

Det meldes om en positiv utvikling i leirarbeidet blant barn 
og unge, både nye tilbud og flere deltakere. En del leirarrange-
ment har blitt digitalisert under koronasituasjonen. Gjennom 
Loved ledertreningskurs har barn- og unge i flere av regionene 
våre blitt bedre kjent både med seg selv og Gud, og blitt inspirert 
til tjeneste.  

Soul Children er landets hurtigst 
voksende korbevegelse med 
rundt 200 lokale kor, og  
nærmere 200 internasjonalt.
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Eksempler på arbeid internasjonalt
Internasjonalt drives det et stort skolearbeid i mange land som 
bidrar til å gi barn og unge en bedre fremtid. Tilbud om stipend 
til fattige barn og støtte til drift av skoleinternater gjør skolegang 
mulig for mange som ellers ikke ville fått utdanning. Mange av 
prosjektene vi driver med bistand fra Norad har også fokus på 
barn og unge, for eksempel har steinknuserprosjektet i India 
bidratt til å redusere barnearbeid og istedet åpnet utdanningsmu-
ligheter for mange. 

Gjennom et foreldreveiledningsprogram i Bangladesh (ICDP) 
får vanskeligstilte foreldre økt innsikt i barnas behov slik at de 
kan gi nødvendig støtte. Normisjon har lagt vekt på å trene  
veiledere for slike foreldregrupper, og vi hører vitnesbyrd om 
store forandringer i enkeltfamiliers liv. Asiabasen jobber også 
med å utruste unge mentorer som kan styrke ungdomsarbeidet i 
regionen. 

Flere tusen familier fikk 
matkasser under korona-
pandemien i 2020.
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Misjon
Vårt oppdrag er å forkynne og formidle evangeliet i ord og  
handling og gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus, 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.

• Bringe evangeliet til nye generasjoner og folkeslag 
• 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

Eksempler fra arbeid i Norge 
I Norge driver vi et mangfoldig misjonsarbeid gjennom skoler, 
ulike typer fellesskap og menigheter, kurs og diakonale aktivite-
ter. 

Flest nye nås gjennom menighetene våre, bl.a. gjennom  
ulike lavterskeltilbud, kaféer, godhetsaksjoner, ungdomsarbeid, 
familiearbeid, ulike type grupper og eldrearbeid. Fortsatt er 
Alpha-kurs et viktig verktøy for å nå nye. Noen regioner samar-
beider med skolene våre ved å tilby Alpha-kurs til elevene som 
en del av kristendomsundervisningen. I 2019 deltok for eksempel 
40 elever på Alphakurs på Øya videregående skole. 

Arbeidet i Galleri Normisjon er både et arbeid som fremmer 
en miljøbevisst og nøktern livsstil, samtidig som det er et arbeid 
hvor vi får kontakt med mennesker som ellers ikke går i 
Normisjons sammenhenger. Les mer om dette på side 46. 

Agenda 1 er et viktig verktøy som brukes i en del regioner  
for å utruste lokale fellesskap. Agenda 1 har sprunget ut av IMI-
kirken og spredt seg til mange land, bl.a. Mali, Bangladesh og 
Thailand. Undervisningen handler om disippelskap, misjonalt liv, 
lederskap og fellesskap. Gjennom Agenda 1 utrustes mennesker 
til en trygg identitet og til å leve slik at de leder andre til Kristus 
og er med å forvandle sin kultur.  

Eksempler fra arbeid internasjonalt 
Rapporten fra samarbeidslandene side 55–76 viser et mangfoldig 
arbeid som drives for å oppfylle målene beskrevet over. Her vil vi 
gi noen eksempler fra de fire målene.  

Normisjon har i dag fem  
bibeloversettelsesarbeid.
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Evangeliet bringes til nye generasjoner og folkeslag bl.a.  
gjennom bibeloversettelsesarbeid. I Mali er oversettelsesarbeidet 
av NT på malinké og hele Bibelen på kasonké i siste fase før  
trykking. 

I Kambodsja har vi nå på det tiende året sammen med lokale 
partnere vært med på å arrangere evangeliseringsaksjoner med 
oppfølging i lokale huskirker. I Bangladesh ble 55 personer døpt i 
februar 2020 gjennom ECC i Bandarban-området. I India har de 
under koronapandemien brukt digitale verktøy for å nå lenger ut 
med evangeliet, med det resultat at flere er blitt frelst og helbre-
det gjennom oppfølgingsbesøk i etterkant. I Mali ble 72  
personer døpt i menigheter i vår samarbeidskirke i 2018. I 
Aserbajdsjan hører vi at mer enn hundre Udier er blitt døpt i 
perioden.

Normisjon arbeider for å bedre urfolks og kvinners rettig-
heter i bl.a. India og Bangladesh. Både i Aserbajdsjan, Bhutan og 
Nepal har vi arbeid som bidrar til at mennesker med psykiske og 
fysiske funksjonsnedsettelser får et verdig liv. Det er mye skam 
knyttet til det å ha en funksjonsnedsettelse i disse landene. 
Normisjon arbeider for å tilrettelegge slik at de som er usynlig-
gjort og holdt innestengt kan delta i samfunnet på lik linje med 
andre. 

Internasjonal avdeling har høy bevissthet om at arbeidet vi er 
med på innebærer stor risiko for korrupsjon. Siden nedbeman-
ningen i 2019 har det langsiktige forebyggende arbeidet blitt 
svekket, og det er ikke foretatt noen økonomigjennomganger ute 
med økonomipersonell. Med Covid-19 i 2020 har risikoen økt 
ytterligere, og avdelingen har i den grad de har hatt kapasitet 
fulgt opp partnerne tettere. I denne perioden har avdelingen 
håndtert syv varsler og ferdigbehandlet fire av sakene. 

En nasjonal retningslinje for 
mennesker med funksjons-
nedsettelser ble godkjent 
av myndighetene i Bhutan i 
2019, takket være Normisjons 
samarbeidsforening DPAB.
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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. 

Vi vil videreutvikle og plante fellesskap der mennesker i alle 
aldre møter, følger og ærer Jesus Kristus. 

• Dele godhet og gjestfrihet 
• Gjøre mennesker til disipler av Jesus 
• Identifisere og utvikle ledere i hele organisasjonen 
• Leve oppriktige liv som hele mennesker 
• Bygge en sterk organisasjon med samhold og tilhørighet der  
 vi spiller hverandre gode 
• Styrke nettverksbygging og samarbeid med andre 
  misjonsorganisasjoner og lutherske kirkesamfunn, som vi står  
 sammen med teologisk

Eksempler fra arbeid i Norge 
Opptelling av antall fellesskap i 2019 viser et samlet tall på 701 
foreninger, samt ca. 40 menigheter når en regner med små og 
store menighetslignende fellesskap. Trenden viser en nedgang i 
antall tradisjonelle foreninger de siste tre årene, men en vekst i 
antall menigheter. Menighetsplanting og utvikling er fortsatt et 
hovedsatsningsområde i Normisjon, les mer om dette på side 98.

Bønn er bærebjelken i alt vi gjør. Under koronapandemien 
har felleskontoret tatt initiativ til et bønnenettverk der sms-er 
med bønneemner blir sendt ut annen hver dag. I regionbladene 
er det en egen spalte med bønnemner, som også jevnlig brukes 
til forbønn av mange.  

Felleskontoret har i perioden gjennomført et lederutviklings-
prosjekt for regionledere, Acta-ledere og ledere sentralt. Det  
har bestått av tre samlinger, med gruppearbeid og egenarbeid 
mellom samlingene. Temaene har vært: Å lede seg selv, å lede 
andre og å lede i Normisjon. Prosjektet har bidratt til økt  
kompetanse på ledelse og bevissthet om viktigheten av å satse på 
lederutvikling på alle nivåer. 

Nettverksbygging og samarbeid på tvers av misjonsorganisa-
sjoner og kirkesamfunn skjer på flere områder. For eksempel har 
ledere på ulike nivåer i misjonsorganisasjonene møtepunkter 
hvor de deler erfaringer, bl.a. innen fellesskapsplanting, familie-
arbeid, arbeid mot overgrep i kristne sammenhenger, m.m. 

Normisjon har i dag rundt 40 
menigheter i organisasjonen.
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Normisjon er medlem i nettverket Til helhet, et tverrkirkelig 
kontaktforum for seksualitet og tro.   

I 2020 arrangerte vi for første gang en leder- og medarbeider-
konferanse for alle ansatte som også inkluderte frivillige  
medarbeidere. Det ble en suksess, og det ble bestemt at den  
skal videreføres. På grunn av koronasituasjonen blir konferansen 
i 2021 avlyst.

Eksempler fra arbeid internasjonalt 
Agenda 1 har betydd mye for fellesskapsutvikling og leder- 
utvikling både i Mali og Bangladesh. I Mali har de også i den 
krevende koronatiden klart å holde oppe et nettverk av ledere 
som gir de lokale kirkene oppfølging og oppmuntring.   

Asiabasen har utviklet en ny strategi for de neste tre årene. 
Fokuset er spesielt på bønnenettverk, Jesus-sentrert lederutvik-
ling og å nå ut til unådde etniske grupper gjennom misjon i 
partnerskap, bl.a. bengalere i Bangladesh, verdens største unådde 
etniske gruppe. 

Kvinnenes bønnearbeid i vår samarbeidskirke BNELC står 
bak store endringer i de lokale menighetene. I koronatiden har 
det brutt ut vekkelse flere steder, med utgangspunkt i dette  
kvinnearbeidet.  

Normisjon har i 2019-2020 deltatt i et fagutviklingsprosjekt  
i Digni-regi med fokus på makt og håndtering av seksuelle  
krenkelser i våre samarbeidsland. I Bangladesh har vi satt i gang 
et pilotprosjekt for å utvikle redskaper og systemer for forebyg-
ging og håndtering av slike saker i menigheter og prosjekter.

Normisjon har fått støtte fra Norad via Digni til 18 prosjekter 
i perioden. Vi har avsluttet 6 prosjekter og fått godkjent 10 nye 
prosjekter. I perioden var det ca. 400 000 mennesker som direkte 
eller indirekte var mottakere av Norad/Digni finansierte  
prosjekter. 

Vi er takknemlig for støtte fra Sykepleiernes Misjonsring og 
Lærernes Misjonsforbund i perioden.

Pandemien har ført til mange 
kreative løsninger, også 
for våre samarbeidskirker i 
utlandet. Her er NELC i gang 
med filming av søndags-
gudstjeneste.
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Andre saker i perioden
Omorganisering 
Ordningen med en tredelt ledelse av Misjon i Norge ble evaluert 
i 2019 og er nå videreført som en permanent ordning. Ingebjørg 
Berstad Torp (Agder) følger opp regionlederne i 40 % stilling, 
Jann Even Andresen (Salem i Trondheim) følger opp pastor- 
nettverket og menighetene i 30 % og Vegard Tennebø (Sogn og 
Fjordane) stimulerer til menighetsplanting og teologisk arbeid i 
30%. 

Normisjon har i den treårige perioden vært gjennom en stor 
og krevende omstillingsprosess. Vi har også hatt en stor utskift-
ning av avdelingsledere ved felleskontoret, ved at det i 2020 i  
tillegg til ny generalsekretær, også er ansatt ny internasjonal 
leder, ny økonomi- og administrasjonssjef og ny kommunika-
sjons- og markedsleder.   

I inneværende treårsperiode har det blitt gjort flere grep for å 
optimalisere forvaltningen av eiendomsmassen slik at den kan 
sikre et mer stabilt inntektsgrunnlag, både på kort og lang sikt. 
Avdelingen Bolig og Gård ble i 2020 utskilt som et heleid  
aksjeselskap, Normisjon Eiendom AS (NEAS). Noe av eiendoms-
massen er formålseiendom, som brukes til å fremme vår visjon, 
bl.a. utleie av Staffeldts kvartalet til NLAs skoledrift, Storsalen 
Menighet, Region Øst og Acta. Andre deler av eiendomsmassen 
er kommersiell eiendom, som utvikles for å skaffe midler til  
driften.  

Det ble lagt ned mye arbeid i å utarbeide et tilbud til NLA 
Høyskolen for langsiktig leie av Staffeldtsgate. Denne prosessen 
førte ikke fram. Det arbeides derfor nå med nye muligheter for å 
utvikle Staffeldts kvartalet.

Totalt er det i dag syv Galleri Normisjon butikker i drift. Fire 
av butikkene ligger direkte inn under felleskontoret, og de tre 
siste er i perioden blitt fisjonert ut til de regionene hvor de er 
lokalisert. Alle inntekter og kostnader som ikke anses som  
felleskostnader er dermed ført hos disse regionene. To butikker 
er nedlagt i løpet av året: Galleri Iveland og Galleri Gjøvik.  

Det er vedtatt at Agenda 3:16 skal fisjoneres ut som et eget 
aksjeselskap i løpet av 2021. Det arbeides nå med å ferdigstille en 
forretningsplan som skal sikre et økonomisk bærekraftig AS. Det 
arbeides også med hvordan Agenda 3:16 kan passe inn i en mer 
helhetlig kommunikasjon og markedsstrategi for Normisjon. 

Region Møre er fisjonert tilbake som egen region i perioden.
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Økonomisk omstilling og fondsforvaltning 
Bærekraftig økonomi var et annet sentralt ledd i omstillings- 
planen. Årsregnskapet for felleskontoret, inkludert eiendoms- 
avdelingen, viste i 2018 et underskudd på 19,3 millioner kroner.  
I løpet av 2019 ble det gjennomført en stor økonomisk snuopera-
sjon. En nedbemanning førte til kutt i ca. fem stillinger. 
Prosessen var krevende, og ble gjennomført i nært samarbeid 
med Nor-Maf og de tillitsvalgte.  

Økonomiske grep ble tatt for å senke kostnadene både på 
administrative og misjonsrettede områder, slik at utgiftene skulle 
komme på et nivå som svarer til inntektene. Sammen med god 
kostandskontroll og en økning både i testamentariske gaver og 
andre gaveinntekter, lyktes en i å få et positivt driftsresultat etter 
skatt i 2019. 

Som en del av omstillingen ble det solgt to store eiendommer 
i Oslo (Åsdalsveien og Pilestredet 100), for en sum i overkant av 
230 millioner kroner. Slik landsstyret ser det, hadde ikke disse 
eiendommene lenger en misjonsfunksjon. Til sammen hadde de 
også et betydelig vedlikeholdsbehov. Det er likevel ikke hensikten 
at de frigjorte midlene skal gå direkte til drift, men at verdiene 
skal forvaltes i ulike fondsinvesteringer slik at de kan gi større 
avkastning som kan brukes til misjonsformål. 

De første fondsinvesteringene var planlagt våren 2020,  
men på grunn av stor usikkerhet i markedet knyttet til korona- 
pandemien, har det tatt lengre tid å komme i gang enn først  
vedtatt. I dag planlegges det med en innfasingsperiode som vil 
begynne tidlig i 2021. Normisjon vil stille strenge krav om høy 
vekt på etikk ved valg av investeringsfond.

Det er også jobbet intensivt med en ny innsamlingsmodell, 
men den vil ikke bli ferdigstilt i inneværende periode. 
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Barnearbeid

Amigos
Amigos er Actas trosopplæringsressurs for barn. Det blir utviklet 
av barnekonsulenten sentralt i samarbeid med regionalt og lokalt 
ansatte og frivillige. «Amigos gir videre» har blitt videreført, samt 
at det har blitt gjennomført flere leirer med Amigos som tema. 
Amigos-prosjektet i 2018, 2019 og 2020 har vært India.

Amigos-festivalen 
Amigos-festivalen er barna sin festival under Sommer i Sør på 
Bibelskolen i Grimstad. Festivalen er delt inn i to aldersgrupper: 
4–6 år og 7–12 år. Lederen for Amigos-festivalen er engasjert på 
honorar, Maria Teistedal Vikre i 2018 og av Frida Hegge Larssen 
i 2019. I 2020 ble den avlyst grunnet koronapandemien.  

Amigos gir videre 
«Amigos gir videre» er innsamlingsprosjektet til Amigos og blir 
konkretisert i ressurshefter og filmer med informasjon og aktivi-
teter knyttet til misjon og diakoni, lokalt og globalt. Dette blir 
sendt ut en gang i semesteret til alle barnelag i Acta. Frem til 
2020 var Amigos-prosjektet i India. Amigos-prosjektet støttet da 
borofolket i deres arbeid blant nishifolket. Fra våren 2020 var 
fokuset i Amigos gir videre Aserbajdsjan. Mer konkret var det 
Barnehjemmet i Merdekan og Heyat ressurssenter.

Amigos-prosjektet har samlet inn følgende beløp de siste årene:
2017  196 731 kr
2018 333 301 kr
2019 365 544 kr 
2020 115 793 kr (per 01.09.20) 

Rapport fra Acta –
barn og unge i Normisjon

Årsmeldingen fra Acta er trykket i sin helhet, slik den ble godkjent på deres 
landsmøte januar 2021. Innledningen og regnskap er ikke tatt med.     

Amigos-prosjektet har 
fokusert på India i store  
deler av perioden.
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Amigos helg 
«Amigos helg» ble utviklet for første gang i 2017. Dette er et 
opplegg som går over en helg med ulike aktiviteter og mal for 
samlinger som gir inspirasjon til å ha fokus på misjon i barne-
arbeidet. Dette ble utviklet med tanke på overnattingshelger som 
«Tårnagentene» og «Lys våken» i Den norske kirke, samt våre 
regionale barneleirer. Opplegget har blitt brukt flere steder i 
landet og har India som fokus, slik at det henger sammen med 
«Amigos gir videre». 

Tweensarbeid

Dig Deeper
Dig Deeper var opprinnelig et filmbasert opplegg for tweens, 
men ble utvidet med flere pedagogiske elementer, blant annet 
«Kahoot», og opplegg som var ment for flergenerasjons-/ 
familegrupper. 

Dig Deeper kom med sin siste utgivelse julen 2019, og 
med det var et kapittel avsluttet: Samlingene besto med det av 
temaene: «Treenigheten»/«Trosopplæring for Tweens» (1 og 2), 
«Vår Far» (1 og 2), «De store spørsmålene» (1 og 2), «Tweens i 
Bibelen», «Tweens i Bibelen i dag», «Det er åpenbart» (1 og 2), 
«Himmelriket» og «Himmelriket i dag». I treårsperioden ble det 
solgt til sammen 154 eksemplarer av Dig Deeper. 

Aldri alene
Etter et forprosjekt som varte gjennom hele 2017, vedtok lands-
rådet i juni 2018 å inngå et samarbeid med NLM Ung og 
Søndagsskolen Norge om utviklingen av nytt trosopplærings-
materiell for tweens. Hensikten er å gi lokallagsledere og regioner 
et godt verktøy for trosformidling til aldersgruppen. Det har i 
arbeidet med utviklingen vært viktig for landsrådet at materiellet 
lages slik at det vil være et naturlig alternativ også for Soul 
Children-kor. Materiellet har fått navnet «Aldri alene», og har 
filmer, respons og samtale i grupper og samvirke med hjemmet 
som viktige bestanddeler. I første omgang er det avtalt å lage seks 
pakker, hver bestående av fem filmer og opplegg for ti samlinger. 
Per 30.09.2020 er to pakker lansert, mens den tredje er under 
ferdigstilling.

«Aldri alene» inneholder blant 
annet filmer og materiell til 
samtale i hjemmet.
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Ungdomsarbeid

KonfCamp 

KonfCamp Skjærgårds 
KonfCamp Skjærgårds har siden sist treårsmelding sunket noe i 
deltakerantall. Vi har ligget på 300-350 konfirmanter og menig-
hetsledere. 30 medarbeidere har igjen stått på for å lage en inn-
holdsrik, morsom, Jesus-fokusert konfirmantleir av høy kvalitet! 
Fellesmøter og aktiviteter kombinert med mindre samlinger 
innad i menighetene lykkes vi godt med og får gode tilbake- 
meldinger fra konfirmanter og menighetsledere. KonfCamp 
VIDERE-opplegget for fjorårskonfirmanter fungerer også godt. 
Vi er heldige som har med oss mange rutinerte medarbeidere 
som blir med flere år på rad som både endrer og videreutvikler 
form og innhold på leiren. Utover dette er samarbeidet med 
Skjærgård Music & Mission Festival godt. Vi opplever å gi  
konfirmantene et godt inntrykk av festivalen og opplever at flere 
konfirmanter kommer igjen flere år etter de var der som konfir-
manter. I 2020 ble KonfCamp Skjærgårds avlyst på grunn av  
koronapandemien, men det ble laget digitale ressurser som 
menighetene kunne ta i bruk i sine lokale menigheter. 

KonfCamp Etne 
KonfCamp Etne ble arrangert for siste gang påsken 2018 med 
250 deltakere og menighetsledere. Det ble en braksuksess med 
heltemodig innsats av 40 frivillige medarbeidere! KonfCamp 
Etne har vært en krevende leir å holde liv i, både med tanke på 
økonomi og frivillige ressurser. Actas landsråd vedtok i desember 
2019 å legge ned leiren. Estimert antall for 2020 var 170 deltake-
re og ledere fra fem menigheter. Det ble dermed økonomisk  
vanskelig å gjennomføre. Et par store menigheter valgte å bli 
med på lokale konfirmantopplegg i stedet for å dra på KonfCamp 
Etne. Disse to faktorene kombinert med utfordrende lokasjoner 
og svakt frivillig engasjement og eierskap hos frivillige medar- 
beidere gjorde at vi så oss nødt til å avlyse KonfCamp Etne. 
KonfCamp Etne har vært en viktig leir for menighetene som har 
vært med og vi er sikre på at det har vært med å peke på Jesus 
for tusenvis av konfirmanter de seks årene det har vært.

Flere konfirmanter kommer 
tilbake til Skjærgårds Music & 
Misson Festival året etter de 
var der som konfirmanter. 
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Bedehuset Skjærgårds
Bedehuset på Skjærgårds har siden sist treårsmelding holdt seg 
godt og blitt enda mer populært. I tillegg til en honorert leder er 
det 15 medarbeidere som hvert år steller i stand et viktig møte-
punkt på Risøya. Innholdet er basar, talkshow, en meget populær 
musikkquiz, samt ulike seminarer på dagtid. Vi opplever at sam-
arbeidet med Skjærgård Music & Mission Festival er meget godt 
og Acta er helt klart er med på å skape et viktig møtepunkt og 
godt innhold i festivalen. Skjærgårds 2020 ble avlyst, men vi var 
sterkt til stede på Digital Festival, en 48 timers lang livesending, 
med basar og Bedehus-stemning.

Ledertrening

Nasjonalt ledertreningskurs 
Siden sist treårsmelding har det blitt tatt et godt og riktig grep 
om ledertrening i Acta. I 2019 fikk vi LNU-støtte til å utvikle et 
nasjonalt lederutviklingskurs i samarbeid med Gå Ut Senteret. 
Målgruppen for dette kurset er 16–20 år. Vi ansatte en prosjekt- 
leder og nedsatte en prosjektgruppe som utarbeidet et meget 
godt lederutviklingskurs med bidrag fra eksterne bidragsytere 
som bidro med innhold til undervisningen. Første kull startet 
opp høsten 2019 med 17 deltakere fordelt fra 10 ulike Acta-
regioner. De skal til sammen på to år ha fire helgesamlinger totalt 
på Gå Ut Senteret. Alle deltakerne på kurset må ha hver  
sin lokale medvandrer som de har samtaler med mellom helge- 
samlingene. Medvandrerne får også oppfølging og undervisning 
gjennom egne samlinger. Temaene som blir undervist om er 
samlet under følgende paraplyer; disippelgjøring, leder i hver- 
dagen, leder i fellesskapet og leder i Guds rike. Eksempler på 
enkelttemaer er; Guds-bilde og selvbilde, lederrollen, Bibelen 
som trosgrunnlag, nådegaver, gruppeledelse og selvledelse. Vi 
opplever det som en stor suksess å samle unge ledere på tvers av 
regioner og landsdeler. Samarbeidet med Gå Ut Senteret er meget 
godt, og er med på å binde organisasjonen vår sammen. Det var 
ca. 20 deltakere på kull nummer to som startet opp høsten 2020.  

Internasjonalt ungdomsarbeid
Gjennom de siste tre årene i Acta har det internasjonale arbeidet 
fokusert hovedsakelig på gruppereiser, nettverksbygging og sam-
arbeid. Vi erfarer at besøk og nærhet til Normisjons misjonsfelt 

Bedehuset Skjærgårds er 
veldig populært blant 
ungdommene.
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skaper et stort engasjement for misjon og internasjonalt arbeid. 
Ungdom får møte og snakke med mennesker ansikt til ansikt noe 
som igjen fører med seg engasjement.

Gruppereiser og samarbeid med folkehøgskoler
Etter at samarbeidsavtalen mellom Evangelical Social Action 
Forum (ESAF) i India og Danvik Folkehøgskole ble signert i 2016 
har skolen hvert skoleår siden sendt team fra Norge bestående av 
13–16 studenter med lærere til India og reiseleder fra Acta for å 
besøke Lahanti Institute of Multiple Skills (LIMS) som er skolen 
som blir støttet gjennom Kompis-prosjektet. Turene ble gjennom-
ført i januar 2017, januar 2018, oktober 2018 og oktober 2019. 

I tillegg har Acta arrangert gruppereiser for Viken 
Folkehøgskole desember 2017, desember 2018 og januar 2020 
hvor det har vært mellom 16–22 reisende per tur. Viken har 
hovedsakelig besøkt Northern Evangelical Lutheran Church 
(NELC) og hatt workshops og konserter med ungdommene fra 
kirken. Den siste reisen de var på i 2020 la vi til rette for at alle de 
norske og de indiske ungdommene kunne bo på samme hotell 
utenfor Dumka. Viken har knyttet sterke bånd til ungdommene i 
NELC så langt og gjennom konsertene har ungdommene i India 
samlet inn penger til ungdomsarbeidet og annet arbeid som drives 
av kirken.

Misjonsreiser for ungdom
Acta og Normisjon har sammen med Acta Øst samarbeidet om å 
lage et opplegg som flere Acta-lag kan bruke. Vi har kalt dette 
Misjonsreiser og ungdom kan melde seg på et opplegg via en  
region i samarbeid med Acta sentralt. De får reise til et land 
sammen for å bli kjent med og jobbe på et prosjekt i inntil ti 
dager. I forkant av reisen må ungdommene gjennom noen under-
visningsdager, samt gjøre dugnadsarbeid for å samle inn penger  
til turen. Etter reisen møtes ungdommene igjen for å lage en  
presentasjon og evaluere turen. Presentasjonen bruker de i  
menigheter og forsamlinger i sin region. Opplegget går over  
ca. ett skoleår. Acta Øst har valgt å gjennomføre disse reisene ca. 
annethvert år og hadde reiser til Nepal i 2015 og 2017 og planlagt 
reise i 2020. På grunn av koronapandemien ble det ikke mulig å 
reise på den siste planlagte turen. Fra de to tidligere reisene har 
det vært ungdom som har valgt å ta et år på Gå Ut Senteret som 
følge av engasjementet som ble skapt gjennom misjonsreisene. 

Reiselederkurs

 

I samarbeid med Acta Øst 
har Acta og Normisjon laget 
et opplegg der Acta-lag får 
mulighet til å reise til et 
prosjekt i utlandet og jobbe 
på prosjektet i ti dager.
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Internasjonalt nettverk
I 2017 og 2018 ble det arrangert internasjonalt nettverk i Oslo. 
Nøkkelpersoner innenfor det internasjonale fokuset i Normisjon 
og Acta kom for å snakke om hvordan man kan engasjere unge for 
misjon i tillegg til å knytte sammen det som allerede er gjort i 
organisasjonene. Nettverket skapte nye relasjoner og bidro til å 
samsnakke organisasjonene, men ble etter hvert lavt prioritert, og 
derfor avsluttet.

Reiselederkurs
I 2019 og 2020 har det blitt utarbeidet et reiselederkurs som sikter 
på å kurse mulige reiseledere til å lede gruppereiser eller misjons-
reiser til samarbeidslandene til Normisjon. 

Kompis
Kompis er Acta sin fastgivertjeneste for ungdom og unge voksne. 
Gjennom å gi penger til Kompis støtter du Acta og Normisjon sitt 
internasjonale arbeid. Giverne velger selv månedsbeløp, det er 
ingen bindingstid og det er lett å endre giverbeløpet. Ut ifra belø-
pet vil man få en velkomstgave i form av handlenett, t-skjorte eller 
genser. Produktene bidrar til å synliggjøre arbeidet og skaper en 
tilhørighet for giverne. Det er viktig for oss at det skal være lett og 
attraktivt for unge å inngå en fastgiveravtale, og forhåpentligvis gi 
over en lengre periode. 

Prosjektene
Siden 2015 har Kompis støttet utdanningsprosjekter i India og 
Bangladesh. I India støtter Kompis utdanningssenteret LIMS 
(Lahanti Institute of Multiple Skills) som ligger i Dumka, 
Jharkhand. Skolen ble åpnet i 2015 av ESAF (Evangelical Social 
Action Forum) som er Kompis og Normisjon sin samarbeids- 
partner. Hovedmålgruppa er minoritetsbefolkningen i Jharkhand. 
Ved å få trening på ulike praktiske fagområder, kan ungdommene 
se mot en tryggere fremtid med arbeid utenfor harde industrier 
som steinknusing. 

I Bangladesh har Kompis støttet Martin Luther College, som 
ble startet av Normisjon i 2010. Skolen er rettet inn mot minori-
tetsbefolkningen i Bangladesh. Etter 2020 har Normisjon bestemt 
å fase ut sin støtte til Martin Luther College. Kompis vil nå støtte 
andre utdanningsprosjekter i Bangladesh. Dette innebærer 17  
avsidesliggende barneskoler (1.–5. trinn) for totalt 900 elever,  
jenteinternat i byen Sylhet, gutteinternat i byen Moulvibazar og 
stipendordninger.
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Engasjement
Kompis ønsker å skape engasjement og giverglede blant norske 
studenter. Siden 2009 har Kompis vært på mange skolebesøk, og 
har hovedsakelig fokusert på Normisjons folkehøyskoler og 
bibelskoler. 

I 2018 var Kompis misjonsprosjektet på Skjærgårds Music & 
Mission Festival. I forbindelse med dette fikk Kompis ny grafisk 
profil. Kompis skulle hatt misjonsprosjekt på Skjærgårds i 2021, 
men grunnet koronapandemien er dette blitt forskjøvet til 2022. 
Misjonsprosjektet gir Kompis et økonomisk løft og flere får 
kjennskap til prosjektet. 

I 2018 arrangerte Kompis Bedehuset Christmas Edition for 
første gang. Dette i samarbeid med Acta Øst og Storsalen. Det 
har vært en stor suksess som har samlet inn både penger og 
kompiser på en kveld i slutten av november. 

I 2019 ble Misjonspakka laget. Denne er rettet mot lokallag 
og kan hjelpe ledere å lære medlemmene om bistand, bærekraft 
og Kompis-prosjektene. Innholdet i pakka har et fokus på FNs 
bærekraftsmål. Pakken har gjort det lettere for regionene å sette 
et internasjonalt fokus i leirsammenheng.

Giver- og innsamlingstall

I 2020 er det en stor nedgang i antall givere. Det er valgt å  
legge ved separate rader for mai, august og september. I denne 
perioden er det blitt gjort en opprydning i ugyldige giveravtaler 
som strekker seg en lang tid tilbake. Fremover vil det være viktig 
å vedlikeholde arbeidet, slik at databasen blir så korrekt som 
mulig. Den største delen av nye givere kommer gjennom skole-
besøk og Skjærgårds. Ettersom flere av vårens besøk og 
Skjærgårds ble avlyst grunnet koronapandemien, har dette en 
negativ effekt på siste årets givertall. 

År Antall givere År Innsamlingstall
2017 1687 – per 31.08 2017 2 449 772
2018 1803 – per 31.08 2018 2 492 000
2019 1943 – per 31.08 2019 2 417 137
2020 1963 – per 31.05 2020 1 816 652  (per august)
2020 1503 – per 31.08   
2020 1420 – per 21.09   

Kompis støtter utdanning for 
barn og unge i India og 
Bangladesh.
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Soul Children

Soul Children-bevegelsen
Soul Children er Norges hurtigst voksende korbevegelse med  
nærmere 200 lokale kor i hele landet, samt nærmere 200 kor i  
flere andre land. Soul Children har også i denne treårsperioden 
fortsatt å utvikle seg som bevegelse. Visjonen for Soul Children-
bevegelsen er: «Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom 
sang og musikk de kjenner seg igjen i». 

I Norge finnes Soul Children-kontakter i de forskjellige  
regioner tilknyttet Acta, som følger opp de lokale korene. Acta har 
også flere samarbeidsorganisasjoner som driver Soul Children-
arbeid rundt om i verden, og i de forskjellige land er det egne Soul 
Children-kontakter/konsulenter som følger opp sine kor. 

Soul Children-konsepter og målgrupper
Soul Children har utviklet seg til å bli en bevegelse for alle alders-
grupper flere konsept utover bare korarbeid:
• Soul Children er for aldersgruppen fra 5. til og med  

9. klassetrinn. 
• Soul Kids er for aldersgruppen fra 1. til og med  

4. klassetrinn. 
• Soul Teens er for aldersgruppen fra 10. klassetrinn  

til og med 3. klasse på videregående. 
• Soul Children Sign er tegnspråkkor for barn og ungdom i 

alderen 10–19 år.
• Soul Family Choir fungerer som en samling og arena for hele 

Soul Children-familien. I dette koret er det rom for alle med 
tilknytning til Soul Kids-, Soul Children- og Soul Teens-kor, 
samt besteforeldre, foreldre og søsken. 

• Soul Parent Choir er et eget kor for foresatte av nåværende og/
eller tidligere sangere i Soul Kids-, Soul Children- og Soul 
Teens-kor. 

Soul Children ressurser
Det er den siste perioden utarbeidet mye nytt materiell til driften 
av Soul Kids-, Soul Children- og Soul Teens-kor: cd-er, filmer, 
instrumentalversjoner, enkeltnoter og notehefter, samt andakter og 
annet trosopplæringsmateriell, som alt selges via Actashop. I til-
legg har Soul Children Guide, Soul Children designmanual og 
Soul Children-logoer blitt oppdatert og sendt til alle lokale Soul 
Children-kor i Norge, Sverige og flere andre land, samt en ny Soul 

I 2020 lanserte Soul 
Children-bevegelsen 
YouTube-kanalen «Soul 
children channel».
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Church Manual er blitt tilgjengelig for dem som ønsker å  
arrangere egne Soul Church-gudstjenester lokalt.

Soul Children Collection 
De tre siste årene er det utviklet og skapt en del nytt Soul 
Children Merchandise, og en egen kleskolleksjon kalt 
«Headlights». Denne ble lansert under Soul Children-festivalen 
høsten 2018, og videre på Skjærgårds Music and Mission Festival 
sommeren 2019. I tillegg til Headlights-kolleksjonen produseres 
og selges også andre Soul Children-produkter via Actashop. 

Soul Children-events
Vi ønsker å skape møteplasser og arenaer for utrustning,  
inspirasjon og fellesskap, i forskjellige skala, og arrangerer flere 
type events for både sangere og ledere i Soul Children-
bevegelsen. I den siste treårsperioden har vi hatt en vekst av  
regionale og nasjonale samlinger. 

The International Soul Children Festival
Høsten 2018 samlet vi nærmere 2 500 deltakere og gjester fra 
Norge, Sverige, England og USA, pluss nærmere 2 000 publi-
kummere til Soul Children-festivalen i Oslo Spektrum og på 
Universitetsplassen i sentrum. Dette ble nok en stor suksess og 
ikke minst nysatsingen med gratis Soul Church-gudstjeneste som 
avslutning på hele festivalen. En ny festival skulle vært arrangert 
høsten 2020, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. 

Soul Children Leader Conference
Våren 2018 var nærmere 300 lokale Soul Children-ledere samlet 
til lederkonferanse i Storsalen i Oslo, med deltakere fra Norge, 
Sverige, England og USA. 

Soul Children-spor
Vinteren 2020 hadde vi egne samlinger for ca. 60 Soul Children-
ledere under Normisjons leder- og medarbeiderkonferanse i 
IMI-kirken i Stavanger. Her kom også deltakere fra Norge, 
Sverige og England. 

Soul Children Gatherings
I 2017 og 2018 ble det arrangert flere regionale Soul Children 
Gatherings der lokale kor var samlet, og opp mot 400 deltakere 
deltok på de aller største eventene i Stavanger og Ålesund. 

I perioden har det blitt 
utviklet flere nye produkter til 
Soul Childrens Merchandise, i 
tillegg til en egen kleskol-
leksjon.
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Soul Children Crew Workshops
Høsten 2020 har det blitt arrangert samlinger for Soul Children-
ledere i nesten alle Actas regioner, der fokus har vært erfarings- 
utveksling, inspirasjon, motivasjon, fellesskap, bønn og lovsang. 
Det har vært spesielt viktig å finne møteplass for samtale om 
utfordringer ved å drive korarbeid i koronatiden.

Soul Children Teens Workshop
Høsten 2020 er det blitt arrangert egne regionale samlinger for 
Soul Teens-sangere, med fokus på fellesskap, utrustning og å 
selvfølgelig dyrke deres sangglede ved å lære nye sanger sammen.

X Soul Teens Workshop
Høsten 2019 og høsten 2020 har det også vært samlinger for  
tidligere medlemmer av lokale Soul Children-kor og/eller Soul 
Teens-kor. Hensikten med disse samlingene er todelt. Et ønske er 
å lage lokale fellesskap for unge voksne fra tidligere Soul 
Children-miljøer der de kjenner seg hjemme, og kan vokse  
videre sosialt, åndelig og musikalsk. Et annet ønske er å lage en 
oversikt over ressurspersoner fra våre egne lag, som kan være 
ledere i lokale kor og inspiratorer ved regionale samlinger. På sikt 
er også drømmen at flere av «våre egne» kan være med å etablere 
Soul Children-arbeid flere steder i Norge og verden ved å delta 
på Soul Team.

Soul Children Online 
Da koronapandemien ikke gjorde det mulig å samles til fysiske 
øvelser våren 2020, måtte vi tenke nytt og fokusere på digitale 
events. Det resulterte i direktesendt korøvelse via Facebook og 
YouTube ledet av Oslo Soul Children for lokale kor i Norge og 
Sverige, og Zoom-samlinger for regionale Soul Children-
kontakter og lokale Soul Children-ledere.

Soul Church
Soul Church-gudstjeneste 
Soul Church er en gudstjeneste som er blitt til i Soul Children-
bevegelsen. Noen steder feires den fast i samarbeid med en 
menighet, men den kan også brukes på leir og andre storsam- 
linger. Vi ønsker at denne gudstjenesten kan være for flere enn 
bare de faste korsangerne, både eldre og yngre.

I 2010 ble Livsglede 3-albumet med gudstjenestesanger for 
unge ble utgitt av Oslo Soul Children, og mange har brukt disse 
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sangene i Soul Church-gudstjenester i flere år allerede. Vi ønsket å 
fornye form og uttrykk på gudstjenesten for å nå enda flere i mål-
gruppen. Den nye Soul Church-gudstjenesten er resultatet av tre 
års arbeid. En prosjektgruppe bestående av representanter fra Soul 
Children og Storsalen menighet har siden 2017 planlagt, lekt, 
eksperimentert og prøvd ut månedlige Soul Church-gudstjenester 
i Storsalen. Høsten 2019 ble nye sanger spilt inn og våren 2020 ble 
nytt Soul Church-materiell utgitt.

Soul Church Online
Det er også laget egne Soul Church Online-gudstjenester, som ble 
publisert på Soul Childrens egen YouTube-kanal. I løpet av 2020 
er det tilgjengelig sju Soul Church Online-gudstjenester, med 
blant annet en serie som tar for seg alle Soul Childrens verdier 
som tema i talene.

Soul Children International
Soul Children-arbeid er de siste årene etablert i flere land i verden, 
og nå er det aktive Soul Children-kor i USA, Sverige, Danmark, 
Tyskland, England, Litauen, Ecuador, Chile, Cuba og Kenya, i  
tillegg til i Norge. De største internasjonale satsingene i denne  
treårsperioden er i Sverige, som nå teller over femti kor, har  
arrangert flere festivaler, gatherings og workshops og har flere 
ansatte i samarbeids-organisasjonene Salt og Equmenia. I England 
har vi en egen Soul Children-kontakt, og våren 2019 hadde vi en 
norsk Soul Children-voluntør der. Disse har vært med å starte nytt 
Soul Children-arbeid i flere menigheter. Ellers er det også kommet 
i gang Soul Children-arbeid i Mathareslummen i Nairobi i Kenya, 
som også har etablert «daghjem» for ungdommer med utfordren-
de hverdager. 

Det har også vært et Soul Children-team fra Bibelskolen i 
Grimstad på Cuba, hvor de startet fem nye Soul Children-kor 
våren 2017. Soul Children-arbeidet blomstrer videre i både 
Tyskland og Ecuador der det er mange frivillige og ansatte i  
korarbeidet vårt gjennom samarbeids-organisasjonene Creative 
Kirche og IBLE.

SoulMate
SoulMate er Soul Children-bevegelsens misjon-, bistand- og  
innsamlingskonsept. Ønsket med dette er å lære de unge å vende 
blikket utover og å gjøre noe for dem som ikke har det like bra 
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som oss i Norge. Gjennom SoulMate legges det til rette for at nytt 
Soul Children-arbeid kan etableres på steder som i utgangspunk-
tet ikke har muligheter til dette selv. 

I den siste treårsperioden har satsingen på SoulMate vært 
Soul Children-arbeidet i Ecuador, der det er 16 Soul Children-
kor i storbyen Guayaquil. Dette skjer ved å lønne en egen Soul 
Children-kontakt og bistå med materiell ved Soul Children 
Camps, innspillinger på spansk og lignende. Alle Soul Children-
kor i Norge oppfordres til å ha et engasjement gjennom 
SoulMate, for å gi barn og ungdom en god opplæring i giver- 
glede, raushet og engasjement for misjon. 

Soul Children Channel
I 2020 fikk Soul Children sin egen YouTube-kanal en relansering 
og byttet navn til Soul Children Channel. Vi har sett at det ikke 
er mange andre kristne norske influencere for målgruppen  
10–20 år, og ønsker med dette å gi utrustning og oppmuntring  
til kristen ungdoms hverdag, til å inspirere de unge til å dele  
personlige historier, og å utvikle talenter innen film og foto. Det 
er også viktig for oss å skape fellesskap på sosiale medier og  
større tilhørighet til Soul Children-bevegelsen for alle våre  
medlemmer, og å få vår visjon og verdier ut til en større bredde.

Pilotkor og utgivelser
Oslo Soul Children & Oslo Soul Teens
Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens er fortsatt pilotkor for 
konseptene, og utvikler og tester ut opplegg med tanke på det 
musikalske, åndelige og sosiale miljøet. Disse korene har gitt ut 
til sammen 14 cd-er, flere singler, musikkvideoer og er mye på 
farten med konserter og turneer i inn- og utland. 

I tillegg deltar både sangere, ledere og foreldre fra Oslo Soul 
Children og Oslo Soul Teens på internasjonale, nasjonale, regio-
nale og lokale Soul Children-events, og er en stor ressurs som 
sangere, inspiratorer og instruktører. Oslo Soul Children og Oslo 
Soul Teens var på turné til Los Angels høsten 2017, og deltok på 
flere konserter, gudstjenester og workshops der, i tillegg til å  
spille inn to nye sanger i anerkjente Westlake Studio i 
Hollywood. Avisen Vårt Land var også med på denne turen og 
dekket reisen. Flere av sangerne fra Oslo Soul Children og Oslo 
Soul Teens deltatt på flere innspillinger med andre norske  
artister.

Flere online-gudstjenester 
har blitt publisert på Soul 
Childrens egen YouTube-
kanal.
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Den siste treårsperioden har Oslo Soul Children hatt disse  
utgivelsene:
• «Merry Christmas Everyone», album med åtte nyskrevne 

julesanger
• «Headlights», album med alle Soul Children Festival-

sangene
•  «Soul Church One», album med elleve nyskrevne sanger til 

Soul Church-gudstjenester.

Disse singlene er utgitt:
• «Headlights»
• «Headlights Remix»
• «Jesus Reigns»
• «Aldri alene»

Familiearbeid
Barne- og familieledernettverket, ledet av barne- og tweens- 
konsulenten i samarbeid med barnekonsulenten, inviterte hvert 
halvår til barne- og familielederdager. Alle som jobbet med barn, 
familie, og tweens i Acta og Normisjon var invitert. Programmet 
besto av erfaringsdeling, undervisning om aktuelle tema og 
bønn. Som regel samlet nettverket omtrent ti deltakere der  
majoriteten var fra Actas regioner og Normisjons fellesskap. 

Fra sommeren 2018 til sommeren 2019 var Marianne Fjell 
engasjert for Acta sentralt for å bidra med sin kompetanse på 
«Tro i hjemmet» og sine ressurser på området utover region 
Agder. Alle regionene ble tilbudt gratis besøk og bidrag fra 
Marianne, og hun deltok på flere regionsamlinger, stabs- 
samlinger og leirer. 

Produktutvikling
Familiekalenderen
Høsten 2019 startet prosessen med å lage en bordkalender med 
fokus på å styrke tro i hjemmet, og sommeren 2020 ble den  
ferdigstilt. Denne ble utviklet av barnekonsulenten sentralt og en 
innleid illustratør som stod for tegningene. Kalenderen følger 
kirkeåret og inneholder kirkeårets tekst hver søndag, samt en 
aktivitet for hele familien, hver dag, hele året under følgende 
kategorier: les, syng, gjør, tenk, be og gå. Vi håper og tror dette 

I 2020 ble bordkalenderen 
«Familiekalenderen» lansert. 
Den kan du kjøpe i 
nettbutikken til Acta.
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vil være et godt verktøy for familier til å lese om, snakke om og 
gjøre tro i hjemmet og i hverdagen. 

Bibel i fokus 
– Jakten på sammenhengen 
I denne treårsperioden har det blitt ferdigstilt fire nye semestre 
med Bibel i Fokus. Bibel i Fokus er hefter med ferdig opplegg som 
inneholder andakter, aktiviteter, samtalespørsmål og praksiser. 
Aldersinndelingen er 1.–4. klasse, 5.–7. klasse, 8.–10. klasse og 
16+. Temaene som har blitt gitt ut er «Skaperen», «Kirken», 
«Jesus» og «Sammenhengen». Det har vært et bredt samarbeid 
med bidragsytere fra region Østfold, region Trøndelag, region  
Øst samt eksterne bidragsytere utenfor organisasjonen. 

Musikk

Acta forlag
Det meste av Acta forlags salg og distribusjon foregår nå via www.
actashop.no. Musikk- og forlagskonsulenten har i samarbeid med 
administrasjonen og tidligere salgskonsulent håndtert det løpende 
arbeidet med produktregistrering og teknisk kundehjelp i nett- 
butikken. 

Nettbutikkløsningen Magento som kom på plass i forrige  
periode har fungert godt. Nå er imidlertid Magento 1 på vei ut av 
markedet, og vi ser på ny løsning for videre nettbutikkdrift. Dette 
kommer forhåpentligvis på plass i løpet av 2021. Dette er en fin 
anledning til å evaluere og tenke litt rundt hvordan Actas nye  
nettbutikk bør se ut og fungere. Vi har noen tekniske utfordringer 
knyttet til utenlandske kunder, og må finne en god løsning på 
disse, særlig med tanke på Soul Childrens internasjonale ned-
slagsfelt. Salg av fysiske cd-er har hatt en nedgang i perioden, og vi 
ser, og har sett, behov for å møte våre kundegrupper på nye måter. 
Stadig flere av Acta forlags produkter distribueres nå i hovedsak 
digitalt, både enkeltnoter, notesamlinger og enkelte musikkfiler. 

Disippelliv
1.–4. trinn

 

 

16+

Skaperen
 

I perioden har fire nye 
semestre med Bibel i Fokus 
blitt ferdigstilt.
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Noter og andre produkt
Siden september 2017 har det blitt lagt til omtrent 75 nye  
enkeltnoter, i tillegg til den eksisterende katalogen bestående av 
omtrent 2 500 noter. De aller fleste er produsert av forlagskonsu- 
lenten eller innleide noteskribenter og eid av Acta forlag, mens  
enkelte noter er hentet utenfra, blant annet fra vårt svenske samar-
beidsforlag David Media. Av egenprodusert materiale er de fleste 
notene til sanger og album av Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens, 
samt Bergen Soul Children.

I tillegg til notesalg har Acta forlag inngått flere kommisjons- 
avtaler for cd-er, singbacks og notehefter, samt distribusjonsavtale for 
digital distribuering av musikk for blant annet Seven-jentene, Bjarte 
Leithaug og Bergen Soul Children.

Musikkproduksjoner
Alene eller i samarbeid med plateselskapet MTG Music har  
Acta forlag i perioden utgitt følgende musikkproduksjoner:
- Oslo Soul Children:  «Merry Christmas Everyone»  
 (Album, 2017)
- Soul Kids:  «Leve livet»   (Album, 2018)
- Oslo Soul Children:  «Jesus Reigns»  (Singel 2018)
- Oslo Soul Children:  «Headlights»  (Album, 2018)
- Oslo Soul Children:  «Headlights remix»  (Singel, 2019)
- Oslo Soul Children:  «Aldri alene»  (Singel, 2019)
- Oslo Soul Children:  «Soul Church One»  (Album, 2020)

Festivaler og kurs
Musikkverksted
I over førti år har sommerkurset Musikkverksted vært arrangert på 
Musikkfolkehøgskolen Viken. Dette er fremdeles et ukeskurs for  
unge musikkinteresserte fra 15 år, spesielt for ungdom med verv og 
engasjement i ulike musikalske sammenhenger som menigheter/ 
forsamlinger, ungdomsklubber og kor. Ved kurset tilbys fordypning i 
piano/keys, gitar, bassgitar, trommer, sang, korledelse, lydteknikk og 
musikkproduksjon. Vi har de siste årene valgt å ikke tilby fordypning 
i dans, da interessen ikke har vært tilstrekkelig. Imidlertid har vi valgt 
å tenke nytt ved å tilby musikkproduksjon, med fokus på studio- 
arbeid, som nytt fordypningsvalg. I tillegg til hovedfordypningene og 
samspillundervisning får deltakerne ta del i bibeltimer, samtalegrup-
per, ulike seminar, konserter og lovsangskveld. Tilbakemeldingene fra  
deltakerne og menigheter har vært svært gode og flere kommer igjen 
år etter år.
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Antall deltakere på Musikkverksted:  
2018: 57
2019: 49
2020: 56

Dans – SubUrban

SubUrban Move
SubUrban Move ble startet opp høsten 2016. Formålet med 
arbeidet er å tilrettelegge for at lokalt arbeid kan arrangere en 
dansedag eller dansehelg med sine barn og ungdom. Det er  
utarbeidet et bookingsystem på våre nettsider. I bestillingen  
velger arrangøren dato, antall instruktører, dansestil, nivå og 
deres målgruppe. Acta sin dansekonsulent bistår med å finne 
aktuelle danseinstruktører til alle innkommende bookinger. I  
tillegg bistår konsulenten med utarbeidelse av program, logo eller 
andre ønsker fra den enkelte arrangør. SubUrban Move har vist 
seg å være et etterlengtet tilbud hvor arrangørene får besøk og 
undervisning av profesjonelle dansere. Det er for øyeblikket 20 
instruktører som er knyttet til dette arbeidet. Flere er tidligere 
deltakere av Team SubUrban eller av annen tilknytting til 
SubUrban sitt arbeid. Konseptet har vist seg å være en god og 
effektiv måte å bistå lokalt med våre danseressurser. Det er  
fortsatt et stort forbedringspotensial vedrørende markedsføring.

Antall bookinger:
01.09.2017–31.08.2018: 12 stk.
01.09.2018–31.08.2019: 7 stk.
01.09.2019–31.08.2020: 3 stk. Nedgang grunnet  
koronapandemien.

Team SubUrban
Team SubUrban består av ungdom mellom 15–19 år. Teamet  
følger skoleåret og det dannes nytt team hver høst. Deltakerne 
sender inn søknad med informasjon om deres leder- og  
danseerfaring og kristen tro, samt en dansevideo. Et teamår 
består av tre ulike øvelseshelger i Oslo med dans-, leder- og  
bibelundervisning. I tillegg har deltakerne en praksishelg hvor de 
praktiserer leder-treningen i form av danseundervisning, miljø-

For øyeblikket er det 20 
danseinstruktører som er 
tilknyttet SubUrban-arbeidet.
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team og andre lederoppgaver på SubUrban festival. Teamåret 
avsluttes på Skjærgårds Music & Misson Festival, én uke med 
lederoppgaver og eget danseshow. 

Team SubUrban 2017–2018: 8 stk.
Team SubUrban 2018–2019: Ingen team grunnet ingen  

dansekonsulent høstsemester + frafall
Team SubUrban 2019–2020: 8 stk. Deltakerne fikk ikke  

oppleve Skjærgårds, men er blitt oppfordret til å bli med som 
medarbeidere under festivalen 2021.

Team SubUrban 2020–2021: 10 stk.

SubUrban Festival
SubUrban Festival ble først arrangert våren 2017 med LNU-
midler. Festivalen er arrangert tre ganger i samarbeid med 
Storsalen menighet. Det er en dansehelg for barn og ungdom 
mellom 9–16 år. Helgen inneholder bibelundervisning, dans og 
fellesskap. Team SubUrban er med som ledere, samt Oslo Soul 
Teens som leder lovsang.
  SubUrban Festival 2018: 63 deltakere (arrangert på våren).
SubUrban Festival 2019: 58 deltakere (arrangert på høsten).

SubUrban på Skjærgårds Music & Mission 
Festival
 Under Skjærgårds Music & Mission Festival har SubUrban egen 
scene, program og medarbeidere. I tillegg til 25 frivillige medar-
beidere er det opp til flere artister som deltar. Flere av artistene 
anses å være blant Norges beste dansere. SubUrban sin scene- 
aktivitet er blant annet danseforestillinger, dansekonkurransen 
«Battle of the bay», dansekurs, graffiti, skatepark og temakvelder 
med åpent dansegulv. I tillegg til aktivitet på egen scene er 
SubUrban bidragsyter i «Big Top», «KonfCamp», «Live Scene» og 
«Hovedscenen».
 Festivalen 2018: Lokalisasjonen var lik som tidligere. Det var 
opp til elleve drop-in dansekurs og godt oppmøte på de fleste 
programpostene. Danseforestillingen «True Story Night» ble 
arrangert med nytt tidspunkt og sted. Likevel var det fullt hus og 
meget god stemning. 

Festivalen 2019: SubUrban fikk nytt sceneområde. Det ble 
lagt stort vekt på det estetiske, program og felleskapskulturen. 
Det var rekordmange deltakere på happening. Flere ungdommer 
fikk ikke plass på verken «Battle of the bay» eller «True Story 
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Night» da salene var helt fulle. Det var høy aktivitet i den nye 
smoothiebaren med god økonomisk gevinst. Tilbakemeldinger fra 
andre ledere, artister og deltakere var at de følte de ble kjent med 
SubUrban på ny. Medarbeidergjengen var fokuserte på å        
skape gode relasjoner dem imellom og blant deltakerne. 

Festivalen 2020: Digital festival. SubUrban hadde lite ansvar 
under festivalen. Opp til fem dansere var med å koreografere  
festivallåt og innspilling til musikkvideo. Festivaldansen er de 
siste årene blitt knyttet opp til SubUrban medarbeiderne. Dette 
har vært viktig for å synliggjøre arbeidet, dansen og tilhørigheten 
for SubUrban.

SubUrban Turné 
Januar 2020 fikk SubUrban innvilget søknad om nytt prosjekt kalt 
«SubUrban Turné», fra støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta. 
Prosjektet går ut på å arrangere fire nye dansefestivaler rundt i 
Norge for barn og unge. En prosjektgruppe sammen med Acta sin 
dansekonsulent har opprettet regionale og lokale samarbeids- 
partnere som medarrangør med ønske om å skape et bærekraftig, 
lokalt og frivillig engasjement.      
 Samarbeidspartnerne består for det meste av regionale Acta-
ledere, lokale Norkirker, menigheter i Den norske kirke og andre 
frivillige ildsjeler. Prosjektgruppen praktiserer deres lederegen- 
skaper ved å fungere som festivalsjef for hver deres festival. I  
tillegg vil de bistå hverandre under alle festivalene og i planleg-
gingen i forkant. Det er ønskelig med et tett samarbeid og god 
nettverksbygging gjennom festivalene. Vi tror at en slik festival  
vil gi det regionale og lokale arbeidet en mulighet til å bygge  
relasjoner dem imellom og skape en plattform hvor de kan bli 
inspirert og få verktøy til å fortsette lokal aktivitet med dans. 
Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av året 2020. LNU har  
innvilget søknad om forlengelse med seks måneder da korona-
pandemien stanset mulig gjennomførelse. 

SubUrban hovedstyre
Vinteren 2019 ble det dannet et hovedstyre bestående av fem unge 
voksne boende i Oslo. Hovedstyret sin funksjon er å bistå Acta sin 
dansekonsulent i planleggingsfaser og gjennomførelse av festiva-
ler, team og generell idémyldring. 

Januar 2020 fikk SubUrban 
innvilget søknad om det nye 
prosjektet «SubUrban Turné». 
Prosjektet går ut på å 
arrangere fire nye dansefesti-
valer i Norge.
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SubUrban kompani
Kompaniet ble startet våren 2019. Det hadde sitt utspring fra et 
tidligere dansecrew «Papilio» med aktive SubUrban-medlemmer. 
Det ble gjort et navnebytte, ny visjon og flere nye medlemmer. 
Nåværende antall medlemmer er 14 stk. Kompaniet er registrert 
som et lokallag og fungerer som et «pilotlag» for SubUrban sitt 
arbeid.  

Medvandring
Handlingsplanen slår fast som en målsetning at alle ledere i  
organisasjonen skal ha en medvandrer. Dette målet har vist seg 
svært vanskelig å nå på de årene vi har jobbet med det. Det er 
landsrådets oppfatning at målet best nås ved (sakte) å bygge en 
kultur for medvandring i organisasjonen, heller enn å gjøre store 
«stunt» for å få oppmerksomhet rundt saken. I perioden har 
medvandring ved flere anledninger vært tema for samtale blant 
de regionale Acta-lederne, med målsetning om å få regionene til 
å innarbeide medvandring i lederkurs. Det nye nasjonale  
lederkurset har også medvandring som en integrert del av  
programmet. 

Actas leirstøtte
Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning hos Acta – barn og 
unge i Normisjon som gir barn og unge mulighet til å delta på 
leir selv om de ikke har råd til det. Gjennom ordningen kan man 
søke om støtte til alle leirarrangementer i regi av Acta, via lokal-
lag, regioner eller sentralleddet. Ordningen er finansiert gjennom 
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge som 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter.

Actas leirstøtte gir barn og 
unge mulighet til å delta  
på leir selv om de ikke har 
råd til det.
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Acta har mottatt følgende tilskuddsbeløp (tilskuddsåret løper fra 
1. mars til 1. mars påfølgende år):

Restbeløpet har blitt tilbakebetalt til Barne-, ungdoms- og  
familiedirektoratet.

*I 2020 har svært mange leirer blitt avlyst på grunn av  
koronapandemien og tallet gjelder bare halve tilskuddsåret. 

Administrativt

Database/årsrapporter og MinSide
Acta tok i bruk sin nye database hos Profundo vinteren 2017. 
Dette ble et tidkrevende arbeid som krevde betydelig med  
ressurser. Vi har gjennom hele perioden jobbet med forbedringer 
og justeringer av databasefunksjoner og funksjoner for lokal- 
lagene i MinSide. Lokale enheter kan i tillegg til å kommunisere 
på SMS og e-post med medlemmer også ta inn medlemskontin-
gent og semesteravgift, gjennom MinSide. De har også anledning 
til å sette opp givertjenester lokalt. Sommeren 2020 har vi også 
tatt i bruk en arrangementsmodul i dette systemet.

Fellesskapet
I leveransen av våre nettsider ligger også muligheten til å ta i 
bruk funksjonen Fellesskapet.no. Her er en mulighet for  
samhandling internt i organisasjonen. Så langt har vi for det 
meste tatt i bruk kunnskapsbasen for å legge ut informasjon til 
alle frivillige ledere om drift av arbeidet.

Tilskuddsår Tilskuddsbeløp Faktisk utbetalt leirstøtte
2017 130 000 kr 125 580 kr
2018 250 000 kr 120 812 kr
2019 350 000 kr 128 210 kr
2020 250 000 kr 25 476 kr per 01.09.2020



42  Rapport fra Acta – barn og unge i Normisjon – Treårsmelding 

Spillbasar-app
Da Norge stengte ned 12. mars 2020 på grunn av koronapande-
mien måtte vi tenke ut alternative måter å være sammen på. I  
den forbindelse ble det invitert til digital basar i regi av Acta og 
Normisjon sentralt. Vi knyttet til oss to frivillige Skjærgårds/ 
Acta-medarbeidere som utviklet en app hvor det trekkes og  
kjøpes årer fra. Dette ble en stor suksess, med totalt 1 300 seere, 
som til sammen samlet inn kr 500 000 kroner på to kvelder til Acta 
og Normisjons internasjonale arbeid. I etterkant har vi utviklet 
appen videre og solgt den videre til nærmere 30 andre aktører/ 
organisasjoner. Gjennom spillbasar-appen har vi bidratt til at det 
har blitt samlet inn til sammen 2,5 millioner kroner til ulike  
organisasjoner og arbeid i inn- og utland.

Koronapandemien
Koronaviruset skapte betydelige utfordringer for Acta fra mars 2020 
og ut treårsperioden. Alle lokallag måtte midlertidig legge ned sin 
virksomhet, mange leirer og arrangementer ble avlyst og mange 
ansatte ble permittert. Skjærgårds Music & Mission Festival og Soul 
Children-festivalen (som skulle vært arrangert i oktober 2020) var 
blant arrangementene som ble avlyst. 

Allerede dagen etter Norge ble stengt ned, møttes staben i Acta 
sentralt (digitalt) for å jobbe med hvordan vi skulle møte den nye 
situasjonen. Resultatet ble en rekke filmsnutter med andakter og 
innspill til troslivet, en digital sjakkturnering, en erfaringsdeling om 
ungdomsarbeid, flere digitale basarer, digitale Soul Church-
gudstjenester og Soul Children-øvelser. Da samfunnet begynte å 
åpne opp igjen, var det viktig for landsrådet å gi lokallagsledere vei-
ledning og frimodighet til å åpne fellesskapene igjen. Dette ble gjort 
gjennom oppdaterte nettsider og nyhetsbrev. Vi har per 01.09.2020 
ikke full oversikt over hvilke lokallag som fortsatt ikke har startet 
opp sin virksomhet, men det ser ut til at de aller fleste er i aktivitet. 

Økonomisk rammet pandemien Acta ved at inntekter knyttet 
til Skjærgårds, Soul Children-festivalen, kirkeofringer og forenings-
gaver ble borte. Administrasjonen gjorde tidlig kutt i budsjettet for 
å kompensere for deler av inntektsbortfallet. Etter hvert kom det 
også støtteordninger på plass, som per 01.09.2020 har sørget for 
omkring kr 500 000 kroner i kompensasjon fra staten. På bakgrunn 
av svekket økonomi og bortfall av arbeidsoppgaver, ble ni ansatte 
permittert eller tok ulønnet permisjon i hele eller deler av sin  
stilling. Med ett unntak var ingen av permitteringene lenger enn  
fire uker.

Renate Moen som 
«basarinne» på stuebasar. 
Den aller første digitale 
basaren ble arrangert 24.
mars 2020.
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Medlemskap 
Alle tall er per 31.12 i det aktuelle året. 

Medlemsstatistikk lokallag
Lokallag

 

Medlemmer i lokallag 

Leirstatistikk

Leirer i regioner
Det drives et godt, stort og omfattende leirarbeid i organisa- 
sjonen. Som det fremkommer av tabellen under drives det et  
omfattende leirarbeid for barn og unge i Acta – barn og unge i 
Normisjon, og på grunnlag av det som er rapportert vises en 
svak økning gjennom perioden. Der det ikke står tall i tabellen 
er manglende innrapportering av tall. 

 

2017

16 394

23 740

2018

15 940

23 225

2019

15 460

23 462

     Antall godkjente 
 medlemmer i lokallag:
 
 Totalantall medlemmer i   
 lokallag (inkl. ikke-godkjende): 

Antall godkjente lokallag:

2017

481

2018

470

2019

455
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Antall leirer i region 2017 2018 2019

Agder 18 11 11

Hordaland 7 5 5

Møre 0 0 0

Nord 12 16 15

Nordland  1 0

Oppland 15 16 18

Rogaland 21 19 19

Sogn og Fjordane 14 10 13

Telemark 14 14 13

Trøndelag 12 10 11

Vestfold/Buskerud 10 5 10

Øst 19 19 20

Østfold  17 14

Sum: 126 142 139
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Antall leirdeltakere i region 2017 2018 2019

Agder 646 265 465

Hordaland 98 170 106

Møre 0 0 0

Nord 237 227 227

Nordland  77 0

Oppland 559 266 260

Rogaland 1130 997 1029

Sogn og Fjordane 478 408 428

Telemark 987 854 857

Trøndelag 435  336

Vestfold/Buskerud 385 206 402

Øst 644 605 479

Østfold 701 756 618

Sum: 5 269 4 831 5 207
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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.  

Færre butikker
Galleri Normisjon, som er en av de yngste gjenbrukskjedene i  
kristen regi, har nå rukket å bli ti år. I løpet av siste treårsperiode 
har vi lagt ned to butikker og fusjonert en. Dermed har antallet 
butikker gått fra å være ti til å bli syv. Galleri Normisjon KLÆR i 
Oslo ble slått sammen med Galleri Oslo Sentrum i 2018 og  
flyttet inn i nye lokaler hos Radisson Blu Scandinavia Hotel i 
Holbergsgate. I tillegg ble butikken i Iveland i Aust-Agder og  
butikken på Gjøvik lagt ned i 2019. Hovedårsaken til nedleggelsen 
av butikkene på Gjøvik og Iveland var utfordringen med å få nok 
medarbeidere til å engasjere seg. Galleri Oslo Sentrum er Galleri 
Normisjons eldste butikk og fylte syv år i 2020. Galleri Normisjon 
startet som et konsept med bare nettbutikker som solgte varer på 
nettstedet Finn.no, men omsetningen ble ikke det en hadde drømt 
om. I dag satses det på salg av varer både via Finn.no og gjennom 
tradisjonelle bruktbutikker. Denne kombinasjonen er en suksess-
faktor. I dag har vi rundt 400 frivillige, de aller fleste pensjonister, 
som er engasjert i butikkene. I tillegg til å selge varer til inntekt for 
misjonsarbeidet i Norge og i utlandet, er disse med og skaper en 
god møteplass for kundene. Alle butikkene har sofakrok der en kan 
slå seg ned, få en kopp kaffe og noe å bite i.

Nyetablering 
Generalforsamlingen i Normisjon satte i 2015 som mål for Galleri 
Normisjon at det skulle åpnes to nye butikker i året. Det har vi 
dessverre ikke klart å gjennomføre. I løpet av den treårige perioden 
2015-2018 ble det åpnet fire butikker i stedet for seks som var  

Forretningsvirksomhet

I 2020 hadde Galleri 
Normisjon en omsetning på 
ca. fem millioner kroner.
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målsettingen. I perioden 2018-2020 ble to butikker slått sammen 
og to lagt ned. Dermed ligger vi et stykke unna målet som ble satt i 
2015. Dette har bakgrunn i at det i perioden var utskifting av daglig 
leder og har foregått en nedbemanning på felleskontoret. En stilling 
i 80 prosent ble fjernet fra Galleri Normisjon og det er kun daglig 
leder i 100 prosent stilling som administrerer driften. Det er kre-
vende både lokalt og sentralt å etablere nye forretninger. Drift av 
butikkene krever mye administrasjon og for å kunne ekspandere 
med flere butikker er det derfor ønskelig med større ressurser.  
Per i dag er det ikke budsjett for å øke bemanningen og dermed  
vil det nok ta enda lenger tid å komme opp på det antall butikker 
vi ønsker. I 2020 ble det oppnevnt et nasjonalt styre for Galleri 
Normisjon. Mandatet til styret er å jobbe for etablering av nye 
butikker. Vi er glade for å kunne melde at det er en plan om opp-
start av en nettbutikk og det jobbes med å sondere mulighetene  
for fysiske butikker flere steder. Vi vil fortsette arbeidet og i tillegg 
sørge for at Galleri Normisjon fungerer best mulig slik kjeden er i 
dag.

Økte omsetningen hvert år 
Omsetningen har fortsatt å øke hvert år i treårsperioden, til tross 
for reduksjon i antall butikker. I 2018 var den på 5,9 millioner  
kroner og året etter passerte vi seks millioner kroner. 2020 startet 
bra, så kom koronapandemien. Vi måtte stenge ned alle butikkene i 
en periode. I 2020 hadde vi en omsetning på ca. fem millioner  

Galleri Normisjon – salgsutvikling 
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kroner (4,7 millioner kroner). I tillegg har vi fått tilskudd fra  
myndighetene på rundt en drøy million kroner. 

Det er fortsatt i høstmånedene august til november det  
selges mest i våre butikker. Vi ser også en tendens med godt salg i 
februar og mars. Vi fikk et bedre resultat i sommermånedene i  
2019 enn tidligere år, da flere butikker valgte å ha åpent i stedet for 
sommerstengt. Flere av butikkene erfarte også at fra juli 2020 var 
omsetningen på samme nivå eller høyere enn tidligere år.

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.

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

Galleri Oslo 
Galleri Drammen 
Galleri Sørumsand 
Galleri Sandnes

Galleri Aksdal 
Galleri Askøy 
Galleri Ål

Alle butikkene har en 
sofakrok der en kan slå seg 
ned, få en kopp kaffe og noe 
å bite i. I Galleri Normisjon 
finner du alt ifra vintage 
vinylplater til klær.
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Viator as
De siste årene har Viator solgt seg ut av flere av virksomhetene der 
Viator selv har vært eier. Det skyldes flere ulike forhold, men det er 
generelt krevende å drive småbedrifter i land med mye korrupsjon, 
mange formaliteter og byråkrati som det krever mye å følge opp. 
Det positive er at selskapene drives videre av lokale ledere.
 For å finne kursen fremover har styret i treårsperioden gjen-
nomført en strategiprosess, der vi har hentet innspill bl.a. gjennom 
møter i Sandnes, Trondheim og Oslo. Forslaget til ny strategi  
legger til grunn at Viator i større grad vil tilrettelegge for inve- 
steringer, enn selv å være investor og driver av selskaper i våre 
samarbeidsland. Normisjon har et stort nettverk av kompetanse og 
ressurser i Norge og et stort nettverk av samarbeidspartnere i våre 
samarbeidsland med potensial til å skape utvikling og bedre leve-
kår både åndelig og praktisk. Med vår landkompetanse har vi et 
godt utgangspunkt for å forstå den lokale situasjonen og vurdere 
aktuelle prosjekter. 
 Normisjon ønsker å bidra til å bygge opp forretningsvirksom-
het både i Norge og i våre samarbeidsland. Viator er et redskap for 
dette. Vi ønsker å bidra til at vanlige folk i våre samarbeidsland får 
mulighet til sikrere og bedre inntekter. Dette er grunnleggende 
både for menneskers verdighet og for at de selv 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 bidra til at det etableres forret-
ningsbasert virksomhet i alle de landene hvor Normisjon er  
engasjert. Forretningsvirksomhet blir i de aller fleste land betraktet 
som positivt og investorer ønskes velkommen. Inspirert av Hans 
Nielsen Hauge ønsker Viator å løfte fram gode kristne idealer for 
ledelse og forretningsdrift. Virksomheten må være til nytte for 
befolkningen og ikke virke ødeleggende for naturmiljøet eller  
det sosiale miljøet lokalt. Virksomhetene skal ha gode og ryddige 
arbeidsforhold basert på respekt, menneskerettigheter og prin- 
sippene i Fair Trade. Vi kaller det Social Business. 
 Viator vil tilrettelegge for møteplasser der vi kan utfordre til  
engasjement, samarbeid og investeringer. 
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Aserbajdsjan

Viator Mikro Kredit Aserbajdsjan LLC
Ettervirkningene av oljekrisen har vært store også i denne tre- 
årige perioden. Devalueringen av den lokale valutaen med over 
50 prosent i 2015 gjorde at lånene ble dobbelt så dyre. Mange 
kunder strever fortsatt med tilbakebetalingen. Viator har finansi-
ert deler av utlånene gjennom lån i US dollar fra internasjonale 
långivere. Til tross for den vanskelige situasjonen har Viator,  
takket være høy egenkapital og en kompensasjon fra 
Aserbajdsjanske myndigheter, klart å fortsette å gi utlån og  
samtidig tilbakebetalt 85 prosent av de internasjonale lånene. 
Virksomheten er krevende, men hadde kommet i balanse før 
koronapandemien kom i 2020. I tillegg ble det også krigføring 
mellom Aserbajdsjan og Armenia i Nagorno Karabakh høsten 
2020. Vårt hovedkontor i Ganja og flere filialer måtte stenge ned 
en tid på grunn av krigshandlingene. Disse forholdene tærer 
ytterligere på en allerede hardt prøvet befolkning i dette området 
og blant staben i Viator. Når denne rapporten skrives er våpen-
hvile inngått, men situasjonen er fortsatt usikker og utfordrende 
for driften av selskapet.
 Selskapet har nå seks kontorer, rundt 60 ansatte og ca. 6.000 
aktive kunder. Regner vi med familiene deres så kan vi si at 
rundt 35.000 mennesker har direkte eller indirekte nytte av  
virksomheten. Utlånsporteføljen er nå på rundt 30 millioner  
kroner etter at det er gjort store avsetninger for forventede tap  
på de gamle lånene. Det er fortsatt stor etterspørsel om lån, da 
det er lite tilgang på kapital i landet, men stor usikkerhet knyttet 
til utviklingen i 2021.

AzNor Agro LLC
Vårt landbruksselskap AzNor Agro LLC har nå avviklet  
virksomheten og solgt jorda. Selskapet er lagt på is og det vil 
senere bli vurdert om virksomheten skal starte opp igjen eller om  
selskapet formelt skal avvikles.

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 med medarbeidere og lokaler som 
Normisjon bruker. Selskapet er også medeier i Folk Art som 
arbeider med å fremme salg av lokale håndverksprodukter. 
Virksomheten er beskrevet i landrapporten for Aserbajdsjan.
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Bangladesh
Viator Bangladesh Ltd 
De siste årene har vært krevende på flere måter. Selskapet med 
drift av gjestehuset i Dhaka ble i 2019 solgt til daglig leder. Han 
driver selskapet videre med et fokus på catering som har erfart 
vekst de siste årene. 

De små verkstedsvirksomhetene i Mymensingh ble i 2018  
overdratt til lokale eiere som driver disse videre.
 Viator har dermed ikke lenger operativ virksomhet i 
Bangladesh.

Butikken Folk Art i Aserbajdsjan 
støtter lokale kunstnere og 
håndtverkere.
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Nepal
Folk International Nepal P Ltd.
Aksjene i Folk International Nepal er solgt og Viator er med det 
ute av håndtverks-virksomheten i Nepal. Lokal daglig leder driver 
virksomheten videre.

Elim Kids Academy P. Ltd. 
Folk International Nepal investerte i 2002 50 prosent av grunn- 
kapitalen i Elim Kids Academy, en kristen skole i Kathmandu. 
Viator overtok dette engasjementet i 2016 som en del av oppgjøret 
med Folk International Nepal. Skolen har gitt undervisning fra 
første til tiende klasse og fra 2018 videre opp til klasse tolv. Elim 
viser gode resultater blant elevene. Skolen har også en ledende 
rolle i samarbeidsorganisasjonen ICHTYS der åtte kristne skoler i 
Kathmandu er medlemmer. 

Viator bidrar til at flere i  
våre samarbeidsland får 
mulighet til sikrere og  
bedre inntekter.
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Perioden har vært både krevende, utfordrende og spennende for 
Agenda 3:16-teamet. Landsstyret har vedtatt at Agenda 3:16 skal 
skilles ut i et eget eget aksjeselskap (AS). Begrunnelsene for dette 
har vært flere; blant annet at landsstyret mener dette er en god 
måte å satse videre på. «Poenget er å legge et godt fundament for 
Agenda 3:16, slik at magasinet fortsatt blir viktig for Normisjon 
fremover», sa tidligere generalsekretær Anne Birgitta Langmoen 
Kvelland i en uttalelse i Agenda 3:16 nr. 4, 2020.
 En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe frem mot et  
aksjeselskap. Det jobbes med en forretningsplan som skisserer  
tiltak for utvikling av produkt og marked. En digital strategi er  
også underveis. Det er ansatt en egen nettredaktør som skal ha 
ansvar for den digitale utviklingen av magasinet.

Økonomi
Agenda 3:16 hadde et underskudd i 2017, noe som ble snudd til et 
overskudd på nærmere 500.000 kroner i 2018. I 2019 og 2020 har 
magasinet også erfart overskudd. 

Abonnementsutvikling
I den treårige perioden har det vært en nedadgående trend når det 
gjelder antall betalende abonnenter. De siste årene med en netto 
nedgang på nærmere 500 abonnenter hvert år. 
 Opplaget har ligget på mellom 7000-8000 eksemplarer, mens 
betalende abonnenter har vært: 2018 (gjennomsnitt): 7480, 2019: 
7000 og 2020: 6500.

Agenda 3:16
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Antall lesere: 38 000. (Godkjent lesertall av Kantar Media i 
november 2018)

Organisering ved felleskontoret
I 2018 flyttet Agenda 3:16 ut av Medie- og markedsavdelingen, 
og har blitt en egen avdeling ved felleskontoret. 

Formålet (vedtatt av Landsstyret i 2011):
Agenda 3:16 er Normisjons misjonsmagasin og skal arbeide for 
å realisere organisasjonens visjon. Agenda 3:16 skal skape til- 
hørighet og engasjement for kristen misjon, med utgangspunkt i 
Normisjons arbeid slik det vektlegges i organisasjonens strategi 
og gjeldende politiske vedtak. Bladet skal aktivt fremme 
Normisjons basis og verdier.
 Agenda 3:16 har som visjon å skape nysgjerrighet for kristen 
tro, og inspirere og utfordre til tro og engasjement. Mottoet er 
Utvider horisonten.

Aktuelt
I alle år har Agenda 3:16 hatt som mål å være et magasin både 
for de med tilhørighet til Normisjon, samt for andre i kristen-
Norge. I tillegg har det vært viktig at innholdet skrives på en slik 
måte at magasinet fint kan gis videre til mennesker i periferien 
av kirke- og organisasjonsliv.
 Våre lesere er i hovedsak mellom 50 og 80 år. Det er flere 

kvinner enn menn som leser Agenda 3:16. 
En femtedel av våre abonnenter bor i 
Rogaland. Temastoff, sterke personlige  
historier og portrettintervjuer er det mest 
populære lesestoffet.
      I tillegg til faste spalter om teologi,  
relasjoner, andakt, kryssord og mer, har 
temaene vi har skrevet om i perioden i  
stor grad variert. Vi har blant annet skrevet 
om: Bob Dylan, hva teknologien gjør med 
oss, mobbing, når forbønn blir påtrengende, 
desentraliserte modeller i Normisjons 
misjonsarbeid, fra muslim til kristen, 100 år 
siden Calmeyergaten, å være tenårings- 
foreldre, Gud hos psykologen, ungdoms- 
arbeid i vekst, trosglede i Hemsedal, gaming  
og mye mer.

Det mest populære 
lesestoffet i Agenda 3:16 er 
sterke personlige historier, 
tema-saker og portrett- 
intervjuer.
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Rapport fra våre samarbeidsland
Aserbajdsjan
Normisjons arbeid i Aserbajdsjan har vært i endring i løpet av 
den treårige perioden. I hovedsak har vi jobbet gjennom fire 
ulike selskaper. En har også dannet et rådgivende styre for 
Normisjons økosystem i Aserbajdsjan, som består av lederne i de 
ulike selskapene og noen ressurspersoner. Normisjon har gått fra 
å være direkte implementerende til å få en mer fasiliterende rolle. 
Fra sommeren 2019 har direktør for arbeidet bodd i USA og de 
lokale lederne har måtte ta større ansvar.

Kirke og menighetsliv 
Normisjon har fortsatt samarbeid med minoritets- og urbefolk-
ningsgruppen udi-folket, og dens kirke Caucasus-Albanian 
Apostolic Church (CAAC). Gjennom flere teologiske konsulta-
sjoner har det blitt arbeidet med kirkens læremessige hovedtrekk 
og spørsmål knyttet til praktisk teologi. En ny viktig samarbeids-
partner i rådgivningsarbeidet er Den syrisk-ortodokse kirke. 
CAAC fremstår i dag som en etnisk minoritets kirke. Det arbei-
des for at kirken kan fremstå som en aserbajdsjansk «folkekirke» 
i bredere forstand. De siste årene har mer enn hundre mennesker 
blitt døpt i landsbyen Nich. 
 Normisjon har opprettholdt relasjonen til den lutherske 
menigheten i Baku uten finansiell støtte. Vi har også støttet lags-
bevegelsen i Aserbajdsjan og en annen organisasjon med Alpha 
kurs. 

Diakoni 
Arbeid med sårbare grupper, særlig barn og unge med funks-
jonsnedsettelser, er viktig for Normisjon. I Aserbajdsjan har det 
vært utført gjennom selskapet R&R Services. På barnehjemmet i 
Merdekan arbeider Normisjon med rundt 50 barn. Seks lokale 
kvinner i teamet besøker barnehjemmet og gir omsorg og ulike 
former for terapi. Siden pandemi og nedstenging i mars 2020 har 
ikke teamet fått mulighet til å besøke barnehjemmet, men noen 
av damene fra Normisjons-teamet har høsten 2020 blitt ansatt 
ved barnehjemmet. Dette kan gi muligheter for å være med å 
skape mer varige endringer innenfra.
 Heyat Ressurssenter har tilbudt ukentlig støtte og terapi til 
ca. ti barn med familier i denne perioden, fra august 2020 ble 
tilbudet og antall brukere doblet. 

Rundt 60 barn med 
funksjonsnedsettelser har 
ukentlig fått støtte på 
barnehjemmet i Merdekan 
og ved Heyat Ressurssenter.
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Gjennom selskapet AzNor Agro har Normisjon også drevet land-
bruksarbeid i Aserbajdsjan. Etter at en stoppet Aquaphonics i 2017 
har en slitt med å skape inntektskilder. I 2018-2019 har vi gitt lån 
og rådgivning til åtte bønder. Flere er kristne bønder som vi har 
fått mulighet til å oppmuntre. I 2020 ble det besluttet å selge land-
brukseiendommen i Ganja og fryse selskapet. 
 Folk Art er et selskap som selger lokalproduserte suvenirer og 
kunst, og er deleid av Viator PIC. De opplevde vekst i salget fram 
til samfunnet ble stengt ned på grunn av koronapandemien. Et 
hovedfokus i perioden har vært å utvikle de 100 produsentene som 
selskapet har kontakt med. 
 Viator Property and Investment Company (Viator PIC) utgjør 
stammen av Normisjon arbeid i Aserbajdsjan. Gjennom dette  
selskapet har Normisjon drevet gjestehus i Sheki, fulgt opp familier 
med utfordringer, gitt rådgivning til utsatte kvinner og holdt 
engelsk kurs. I Baku har de arrangert månedlige bønnemøter, hatt 
oppfølging av et mødrenettverk og hatt utdeling av gaveesker til jul 
i flere deler av landet. I 2019 utviklet de et konsept for turisme som 
var klart for turer i 2020. Opplegget er laget for å bevisstgjøre både 
lokale og utlendinger om den kristne historien i landet. 
Gruppereiser er enda ikke gjennomført.  

Suvenirbutikken Folk Art 
opplevde vekst i salget frem 
til samfunnet ble stengt 
under koronapandemien. 
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Bangladesh
Bangladesh er et av verdens tettest befolkede land med et offisielt 
tall på rundt 170 millioner mennesker. Den overveiende befolk-
ningen er muslimer, omtrent 0,5 prosent er kristne. Mange av 
dem er fra ulike minoritetsgrupper i landet. Bengalerne er den 
største folkegruppen i landet og regnes som verdens største 
unådde folkegruppe. 

Arbeidet i Bangladesh skjer gjennom partnerskap med tre 
bistandsorganisasjoner: Northern Development Fund (NDF), 
Sancred Welfare Foundation (SWF) og Normisjon Bangladesh 
(NB) og tre kirkesamfunn: Bangladesh Northern Evangelical 
Lutheran Church (BNELC), Sylhet Prestyberian Synod, SPS og 
Evangelical Christian Church (ECC), samt Asiabasen. 

Kirke og menighetsliv 
BNELC erfarer en positiv utvikling. Womens Prayer Work og 
Amnura Bibelskole har mottatt gradvis redusert støtte samtidig 
som kvinnene er en kanal for fornyelse i kirken. SPS opplever 
noen utfordringer på overordnet nivå, men Normisjon 
Bangladesh har godt samarbeid med Khasi-presbyteriet hvor vi 
blant annet bidrar med desentralisert Bibelopplæring. ECC har et 
tydelig misjonerende fokus og mottar støtte til noen av de mange 
misjonærene i regionen.

Asiabasen har to læringsfelleskap (Dhaka og Dinajpur). De 
arbeider for å støtte lokale kirker til å utruste sine egne til å leve 
sine liv i etterfølgelse av Jesus; slik at nye kommer til tro. I 2020 
har Asiabasen vært i en strategiprosess. I perioden har det blitt 
holdt et par regionale konferanser med vekt på lederutvikling  
og bønn for regionen. Ledertreningen satser særlig på unge, 
fremtidige ledere. Asiabasen har i denne perioden startet med 
Agenda 1, et redskap for å bringe kirkesamfunn sammen om 
oppgaven med å nå ut med evangeliet.

Diakoni
Normisjon Bangladesh (NB) arbeider for å muliggjøre utdanning 
for minoritetsgrupper nærliggende kirkene. Det drives internater 
for rundt 160 gutter og jenter. 17 barneskoler mottar driftstøtte,  
5 av skolene ligger i tehager hvor mulighet til skolegang er lav. 
Hvert år mottar ungdommer studiestøtte til høyere utdanning, i 
2020 er de 519 unge.

Martin Luther College har i denne perioden gått fra å motta 
store overføringer fra Normisjon årlig; til å drives økonomisk 

Mange unge får muligheten 
til å bo på internat mens de 
går på skole i Bangladesh.
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selvstendig. Overgangen er preget av konsekvenser fra pågående 
pandemi.

Sommeren 2020 mottok rundt 2100 familier nødhjelp  
grunnet koronapandemi gjennom NBs arbeid. Engangsstøtten på 
ca. 180 kr (tilsvarende mat for 12 dager) ble fordelt ut i områdene 
rundt samarbeidskirkene.

NBs Mikrokreditt-program Savecred drives nå uten økono-
misk støtte fra Normisjon. 8000 familier er med i programmet og 
mottar lån til inntektsgivende aktiviteter, noe som bidrar til en 
bedre hverdag. 

«Healthy Childhood Development Program» (HCDP, Trygg 
Barndom), er et ferskt prosjekt i landet. Gjennom prosjektet blir 
organisasjoner som arbeider med barn og familier gitt opplæring i 
International Child Development Program (ICDP). Trygg 
Barndom ser hvordan foreldre og barn får en ny start sammen. 
Fra 2021 skal dette prosjektet utvides.

NDF driver prosjektet «Integrated Community Capacity 
Building (ICCB)» i nordvestre Bangladesh. Prosjektarbeidet er 
fasettert med rettighetsarbeid, jordbruksutvikling og bedring av 
økonomiske levekår. I 2018 ble sparegruppene selvfinansierte.

SWF har i 13 år gjennom prosjektet «Integrated Community 
Development Project» (ICDP) arbeidet med samfunnsutvikling i 
Nord-Øst. Prosjektet, med arbeid innen helse, miljø og sosial  
rettferdighet, ble avsluttet som planlagt i 2019 og hadde da  
oppnådd majoriteten av målene sine.

Normisjon støtter 17 
barneskoler i Bangladesh, 
fem av dem ligger i tehager 
hvor muligheten til 
skolegang er lav.
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Bhutan
Bhutan ligger i det østlige Himalaya, og grenser til Kina og India. 
Landet har hatt en forsiktig demokratisk utvikling siden 2008. 
Innbyggertallet ligger i overkant av 770 000 mennesker og det er 
hele 23 språk i landet. Tibetansk buddhisme er den dominerende 
religionen og kristne utgjør under 1 prosent av befolkningen. De 
kristne har kun lov til å praktisere sin tro i hjemmene sine i små 
fellesskap. Når det gjelder utviklingsmål har landet gjort gode 
fremskritt.

Kirke og menighetsliv
Normisjon støtter bibeloversettelsesarbeid gjennom organisasjo-
nen Wycliffe som retter seg mot to språk. På det ene språket er 
teamet godt i gang med å oversette Det Gamle Testamentet. 
Første utkast og eksegetisk kontroll er avsluttet på flere bøker i 
løpet av perioden. I tillegg skjer det en del aktiviteter i forbindel-
se med oversettelsesarbeidet slik som kurs i bibeltekster og san-
ger. Når det gjelder det andre språket oversettes det til Det Nye 

Rundt 100 bibelhistorier er 
spilt inn på lydfil i Bhutan.
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Testamentet. I perioden har det blitt jobbet med å analysere  
språket og velge alfabet. Det gjenstår mye arbeid med lese- og 
skriveopplæring i det nye skriftspråket. Enkelte bøker har blitt 
oversatt og konsulentsjekket, og nesten 100 bibelhistorier er spilt 
inn på lydfil.

Diakoni
I 2018 ble en Digni-søknad til Disabled Persons’ Association 
Bhutan (DPAB) godkjent for en treårig utfasing fra 2019–2021. 
DPAB har blant annet jobbet med en nasjonal retningslinje for 
mennesker med funksjonsnedsettelser i Bhutan. Denne ble  
godkjent av myndighetene i 2019. Dette er stort og kan potensielt 
ha stor betydning for mange mennesker fremover. DPAB har i  
perioden også støttet mennesker med funksjonsnedsettelser i 
yrkesopplæring. De har hatt flere møter med relevante personer 
om rettigheter og behov i landet. I tillegg har de startet en  
medlemsbase hvor folk kan støtte DPAB med et månedlig beløp 
slik at de har en inntekt når prosjektet fases ut. 

Normisjon har i denne fasen også støttet et program  
gjennom Stiftelsen Progreso for mental helse i Bhutan. Målet 
med programmet er å designe et undervisningsprosjekt for å 
bedre mental helse, samt forebygge selvmord blant unge i 
Bhutan. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Progreso ble ferdigstilt 
i 2019.

I Bhutan jobbes det blant 
annet med holdnings- 
endrende arbeid for å 
fremme mennesker med 
funksjonsnedsettelsers 
rettigheter.
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Cuba
Normisjon har i perioden vært inne i en økonomisk utfasing av 
støtten til den den lutherske kirken på Cuba: Iglesia Evangelica 
Unida (IEU). En ny samarbeidsavtale uten fast økonomisk støtte 
ble signert våren 2020. Cuba vil som forklart i ny strategi bli et 
«vennskapsland» til Normisjon. Landets økonomi er stadig  
svakere, særlig etter koronapandemien 2020. Følgene er store med 
bortfall av turistinntekter, mange uten jobb, større knapphet på 
mat, medisiner, hygieneartikler og høyere priser på nødvendige 
varer.

Kirke og menighetsliv
IEU har hovedsetet i Santiago de Cuba. På årsmøtet i 2020 ble det 
ordinert en ny pastor og tre diakoner. Totalt har kirken åtte  
ordinerte pastorer og seks diakoner i tillegg til åtte-ti lekfolk fast 
involvert med administrative oppgaver eller praktisk arbeid,  
forkynnelse og mer.
 I 2018 ble IEU medlem i Det lutherske verdensforbund (LVF) 
og deltok i 2019 på møter i Latin-Amerika. Internasjonale kontak-
ter som LVF, samarbeidet med Normisjon, Agenda 1-fellesskap, 
KRIK og besøk fra Sagavoll Folkehøyskole er svært viktig for en 
liten kirke i et kommunistisk land som Cuba.
  Ansatte og frivillige fra region Rogaland startet i mai 2018 
Agenda 1 i IEU og har fulgt opp med tre halvårlige samlinger. 
Rundt 60 personer fra 18 forsamlinger og åtte kirkesamfunn har 
deltatt.  Det norske Cuba-teamet har regelmessig kontakt med 
lederteamet på Cuba via internett til stor gjensidig inspirasjon. 
IEU har fått spørsmål fra LVF-kontakter i fire-fem land i Latin-
Amerika om å starte Agenda 1 der. 
 CRED (et KRIK-lignende arbeid) startet i 2014. Hver sommer 
har det vært lederleirer med besøk fra KRIK i Gand og Kjell Ove 
Hatlem med flere. Sommer 2019 var ca. 130 kubanere med på en 
av tre leirer. Det er mange vitnesbyrd om at nye kommer til tro 
gjennom CRED, spesielt i Guantánamo der CRED har fått størst 
fotfeste. Der har de flere aktiviteter hver søndag. Sagavoll 
Folkehøyskole har fra og med skoleåret 2017/2018 sendt elever til 
Cuba i ca. fire uker årlig.
 I den krevende situasjonen Cuba står i har IEU ikke greid å 
skaffe seg nye inntektskilder. Pastorer og ansatte jobber derfor nå 
for å skaffe seg inntekt utenfor kirken.

Flere skoler og frivillige har 
vært og besøkt arbeidet i 
Cuba i perioden.
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Diakoni
Ulike former for diakonalt arbeid står sentralt for IEU. De gir 
blant annet hjelp med mat og penger til enker og fattige familier. 
I koronasituasjonen har IEU fått midler fra Normisjon og ELKA 
som de deler ut til trengende.

Samarbeidet med Normisjon er viktig for samarbeidskirken vår i Cuba.
I 2018 ble det startet Agenda 1-arbeid i IEU.
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Ecuador
Normisjon har frem mot 2018 faset ut den økonomiske støtten til 
de to lutherske kirkene IELIE og IECLE. 2020 er siste året med 
økonomisk støtte til Mushuk Kawsay. Selv om den økonomiske 
støtten fases ut vil samarbeidet likevel fortsette. 

Ecuador vil som forklart i ny strategi bli et «vennskapsland» 
til Normisjon. 

Kirke og menighetsliv
Rundt ti prosent av befolkningen i Ecuador er evangelisk kristne, 
mens 74 prosent fremdeles er katolikker med islett av synkretis-
me. Den lutherske kirken i Ecuador har 25 lokale kirker, de fleste 
tilsluttet Den nasjonale spanskspråklige kirken, IECLE og Den 
nasjonale Kichwa-språklige kirken, IELIE. Disse kirkene er under 
press fra andre kristne kirker og under sekterisk påvirkning. 
Arbeidet med disippeltrening, teologisk utdanning og leder- 
opplæring organisert av Bibelinstituttet IBLE, er derfor svært  
viktig. Disippelskole og studie i Bibelfag er tilbudt store deler av 
kirkene gjennom Bibelinstituttets arbeid. De siste 20 årene har 16 
studenter fra Ecuador studert teologi på det lutherske seminaret i 
Peru.  

Gjennom IBLE organiseres også Soul Children-arbeid i 
Guayaquil-området. Dette omfatter andre evangeliske kirker i 
byen. Her har det blitt arrangert Cyber-leir for korene. 

Staben på syv ansatte på Bibelinstituttet er i løpet av det siste 
året redusert til null og baseres nå på frivillighet og små honora-
rer. Selv om IBLEs økonomi er minimal blir det fortsatt tilbudt 
kurs i mindre skala i tre regioner.

Diakoni
Helt fra starten har utdanning vært en satsing, i tillegg til  
opplæring innenfor helse, jordbruk og organisasjonsarbeid.  
Dette har vært en nøkkel til utvikling, spesielt i kichwakulturen i 
Canjar-området. Her har også den evangeliske stiftelsen Mushuk 
Kawsay (Nytt Liv) med støtte fra Normisjon bygd opp sin egen 
tospråklige grunnskole som etter 25 års drift er godt etablert.  
De siste årene er to til fem lærerstillinger på skolen i Tambo  
finansiert av Normisjon. Det siste året er stiftelsen styrket med 
unge medlemmer som har høyere utdanning. Mange av elevene 
på skolen er rammet av den kontinuerlige immigrasjonen til USA 
og sterk påvirkning fra storsamfunnet.

Etter jordskjelvet som rammet deler av kysten i 2016 har 25 

Barne- og ungdomsskolen  
Mushuk Kawsay ble 25 år i 2020.  
Også kalt Tamboskolen.
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familier i byen Jama fått bolig gjennom Habitat for Ecuadors 
boligprogram. Normisjons samarbeid med Habitat fortsetter i 
noen år til.

I 2020 ble koronatiltak i form av utdeling av matvarer 
kanalisert gjennom Bibelinstituttet og lokalkirken til rundt 

400 familier i og rundt de lutherske kirkene.

Rundt 400 familier fikk utdelt 
matvarer under korona- 
pandemien i 2020 i Ecuador.
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India
I dag er det estimert at Indias befolkning ligger på 1,38 milliar-
der mennesker med en tilvekst på 1,14 prosent i året. Offisielt er 
kun 2,3 prosent kristne, men tallet stiger gradvis hvert år.   
 Parallelt øker også volden og forfølgelsen mot de kristne i 
India. Antikonverteringslover og fiendtlighet fra enkelte  
fundamentalistiske hindugrupper gjør at Indias kristne må trå 
varsomt.
 Vårt arbeid i India gjøres gjennom følgende organisasjoner: 
NELC (Northern Evangelical Lutheran Church), UELCI (United 
Evangelical Lutheran Churches India) og FMPB (Friends 
Missionary Prayer Band) og gjennom de to diakonale organisa-
sjonene LWSIT (Lutheran World Service India Trust) og ESAF 
(Evangelical Social Action Forum).

Kirke og menighetsliv
NELC er fortsatt Normisjons hovedsamarbeidspartner i India. I 
2018 ble det signert en treårig avtale med NELC med hovedfokus 
på å utruste ledere på ulike nivåer i kirken. Gjennom systematisk 
opplæring i forvaltning av penger og eiendom vil vi hjelpe kirken 
til å stå fullt og helt på egne ben. Her har arbeidet til Asiabasen 
vært viktig blant annet gjennom fokuset på stewardship. Radio 
Dumka satser nå på kommunikasjon gjennom mobiltelefoner, 
små evangeliserende felleskap og menighetsplanting. «Gå Ut 
Senteret» i Kaerabani er drevet i samarbeid med NELC og FMPB 
og de jobber blant annet med lesekurs for å lære studenter å  
lese, og dermed kunne lese Bibelen i tillegg til bibelstudier med 
praksis. I 2020 ble FCRA-kontoen til NELC fryst av Indiske 
myndigheter. Dette viser noe av vanskelighetene indiske  
organisasjoner og kirker står overfor i dag. Det jobbes med å få 
denne kontoen opptint igjen.
 I samarbeid med paraplyorganisasjonen UELCI fortsetter vi 
med ledertrening i alle de lutherske kirkene i India ved hjelp  
av redskapet «Målrettet menighet». I oktober 2019 døde  
generalsekretær for UELCI, Dr. Augustine Jeyakumar etter lang 
tids sykdom. Rev. Joshuva Peter er nå valgt som generalsekretær 
for UELCI fra 2020–2023.
 Asiabasen har arrangert flere samlinger i India blant annet 
Regional Partners Summit i Shillong og Emerging Leaders 
Forum in Hyderabad.

Vi har flere samarbeidskirker- 
og organisasjoner i India.
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Diakoni
I tillegg til stipendordninger for barn og unge gjennom NELC 
sine barne- og ungdomsskoler i Jharkhand og Assam, støtter 
Normisjon diakonalt arbeid gjennom flere Norad-støttede  
prosjekter. Det ene var primærhelse ved Mohulpahari sykehus 
som ble avsluttet i 2019. Vi har også støttet to bistandsprosjekt 
gjennom LWSIT. Det første er et fredsprosjekt i Assam og dreier 
seg om å organisere mennesker til å håndtere årsaker til  
usikkerhet, konflikt og sult. Det andre er et samarbeidprosjekt 
mellom LWSIT, ESAF og Mohulpahari med mål om å redusere 
sårbarheten til lokalsamfunnene, hovedsakelig Santaler,  
forårsaket av den hensynsløse gruvedriften og steinknuserverk i 
de nærliggende distriktene. Begge prosjektene startet en ny  
periode i 2018 og 2019. I 2020 ble Lahanti Institute of Multiple 
Skills (LIMS) gjennom ESAF godkjent som et Digniprosjekt. 
Dette prosjektet gir yrkesutdanning til ungdom i områdene 
rundt Dumka. ESAF er dyktige til å etablere alternative, miljø-
fremmende arbeidsplasser og fikk i løpet av denne treårige  
perioden signert en avtale med IKEA for salg av produkter, noe 
som har gitt arbeidsmuligheter og arbeidsplasser til flere hundre 
mennesker.
 Vi har også samlet inn ekstramidler til nødhjelpsarbeid i  
forbindelse med koronapandemien i 2020. Vi har i India  
hovedsakelig støttet LWSIT og UELCI som begge har fokusert på 
matutdeling og hygieneartikler til mennesker som har hatt behov 
for dette.

Primærhelse ved Mohulpa-
har sykehus, fredsprosjekt i 
Assam og redusering av 
sårbarheten til mennesker i 
steinverkindustrien er blant 
noen av prosjektene vi har 
jobbet med i India.
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Kambodsja
Også i denne treårsperioden har det vært gode forhold for å  
drive misjonsarbeid i Kambodsja. Som turistland og stor tekstil-
produsent er landet åpen mot utlandet. 2020 ble naturlig nok 
sterkt preget av pandemirestriksjoner.

Kirke og menighetsliv
Staben i Kambodsja har to fokus: Enhet blant og istandsetting  
av menighetsledere slik at nye kommer til tro på Jesus. Vi har 
valgt en multipliserende struktur ut fra en nasjonal stab på syv 
personer. Denne staben trener 35 lærere som trener 2500  
menighetsledere som istandsetter sine menigheter. 

Innenfor ungdomsbevegelsen trenes 100 kjerneledere som 
sammen istandsetter 1200 ungdommer til å følge opp sine  
ungdomsgrupper til å nå ut med evangeliet. 120 evangelister  
trener 20 flere. Lik tenking har Agenda 1, Family Camp m.m. 
Siden 2010 er det registrert over 100.000 nye kristne.

Koronapandemien kom ikke uforberedt på oss. I ti år hadde  
vi øvd. Hvordan det har gått? Vi trengte ikke å kalle noen  
misjonærer hjem. Syv i stab, 35 lærere og 120 evangelister har 
kunnet jobbe på ulike måter. Da alt ble stengt etablerte de 
IMPULS talk show som samlet opp mot 4000 ungdommer online. 
Samtidig inviterte de ledere fra andre organisasjoner og lot dem 
skinne gjennom talk showet. Når samfunnet nå igjen er åpnet er 
det etablert et felles forum for ungdomsorganisasjoner og vår 
hovedleder Sithuon inviteres inn som rådgiver på høyeste nivå. 

Vi ser tre ulike trender: For det første er kristne blitt  
tydeligere i sin tro. For det andre er det merkbart flere rapporter 
om mange som døper seg på større samlinger. På de tre internate-
ne ser vi at flere nye kommer til tro på Jesus. På årets aksjon sa 
over 2000 mennesker ja til Jesus. Alle ble delt inn i huskirker. Da 
koronaen kom var allerede 27 av dem operative. For det tredje har 
kirkene selv tatt grep når nasjonen har sultet og når flom har  
rammet landet.

Diakoni
Normisjons humanitære engasjement går gjennom vår samar-
beidspartner International Cooperation Cambodia (ICC) og har 
et sterkt fokus på livskvalitet og støtte til de svakeste og fattigste.

Fokuset er å bygge samfunnet nedenfra. Det er viktig å bygge 
en positiv identitet og verdighet hos minoritetsbefolkningen i 
Kambodsja, slik at de blir i stand til å ivareta sine rettigheter og 

I perioden har vi sett en 
tydelig trend i at flere døper 
seg på større samlinger i 
Kambodsja.
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være aktive og fullverdige borgere i samfunnet. Et annet viktig 
område er barns rettigheter og situasjon i landet. Mange barn er 
utsatt for overgrep og føler seg utrygge. Vi støtter prosjekter som 
hjelper dem til å bli verdsatt og viser dem deres rett til å vokse 
opp på sine egne premisser og realisere sine muligheter, ikke 
minst gjennom skolegang. Vi er også engasjert i inntektsskap-
ende virksomhet som kan gi familier en tryggere økonomi og er 
med i kampen mot menneskehandel og utnyttelse av de svakeste.

Gjennom samarbeidspar- 
tneren vår ICC bidrar vi til å 
støtte de svakeste og 
fattigste i dette landet.
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Mali
I perioden har Mali vært preget av politisk uro. 90 prosent av 
befolkningen er muslimer, kun 0,6 prosent protestantiske kristne. 
Normisjons mål med arbeidet i Mali er å styrke den nasjonale 
lutherske kirken organisatorisk, åndelig og økonomisk. Vi ønsker 
å se menigheter som disippelgjør for å nå nye generasjoner og 
folkeslag. Vi ønsker å se menigheter og andre lokale aktører som 
arbeider for å bedre folks levekår i lokalsamfunnet. 

Kirke og menighetsliv
Normisjon har jevnlige møter med kirkeledelsen i samarbeids-
kirken EELM (Eglise Evangélique Lutherienne au Mali). Vi har 
organisert årlige økonomiseminar i fire kirkedistrikter. Agenda 1 
startet på ny runde i 2019 og har to samlinger i året.    
 Undervisningen holdes av malier og har betydd mye for  
fellesskapet i menighetene, forholdet mellom de ulike menig-
hetene og de kristne lederne. I 2020 var hele 162 deltakere med 
fra 26 ulike menigheter. 
 To oversettelsesteam har oversatt hele Det Nye Testamentet 
til malinké og hele Bibelen til kasonké. Nå jobbes det med  
korrekturlesing og harmonisering av tekstene.
 Bibelskolen har syv studenter. En misjonær fra samarbeids-
misjonen MFLM (Kamerun) er rektor. I perioden er det gjort 
endringer i organiseringen av frukthagen som gir inntekter til 
drift av bibelskolen. Bibelskolen har også et radiostudio der  
det lages kristne radioprogrammer som sendes på 16 lokale 
radiostasjoner. 
 I malinké-området drives en lokal bibelskole. Rundt 25  
personer har fulgt grunnleggende undervisning i fire uker  
hvert år. 

Diakoni
I perioden ble 11 studenter støttet til å ta ulike yrkesutdanninger. 
Fra høsten 2020 støtter vi to maliske studenter på teologisk  
seminar i Kamerun. 
 I 2018 var matvaresituasjon i Mali spesielt krevende. 
Normisjon bidro da med å dele ut 64 tonn ris. 
 I 2019 startet Normisjon opp et digni-støttet prosjekt: Håp 
for Tomora. Vi arbeidet med ungdommer for å hjelpe dem til å 
finne arbeidsmuligheter lokalt og se farene ved å reise ulovlig til 
Europa. I tillegg til en lokal stab, hadde vi en norsk prosjektleder 
fra august 2019 til september 2020. Koronapandemien gjorde det 

Oversettelsesarbeidet i Mali 
er nå i siste fase før Bibelen 
kan trykkes.
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umulig å følge opp prosjektet godt nok og det ble dessverre 
bestemt nedlagt fra nyttår 2020. 

I Mali driver vi også en lokal 
bibelskole og søndags-
skolesamlinger.
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Nepal
Normisjon er ikke til stede i landet som en egen organisasjon, 
men samarbeider med United Mission to Nepal (UMN) og noen 
mindre organisasjoner. 

Kirke og menighetsliv
Vi arbeider i nær relasjon til den nasjonale kirken, men er  
ikke en del av dens lederskap. Vi har ikke bidratt økonomisk til 
kirken. 
 Sherpakirken er en sammenslutning av flere menigheter som 
Normisjon har relasjon til. Dessverre har disse, på grunn av en 
misforståelse, ikke fått budsjettert støtte til å sende representanter 
til Christian Asia Fellowship denne perioden. De har ennå ikke 
lykkes i å ta opp igjen oversettelsesarbeidet av Det Gamle 
Testamentet (GT). Støtten til deres sosiale arbeid ble faset ut i 
2018. 

Diakoni
UMN eier Okhaldhunga sykehus og Normisjon har vært  
involvert siden 2004. I 2018 ble sykehusutbyggingen avsluttet.  
Til sammen 11 nye og 5 renoverte hus er ferdigstilt til en total 
kostnad av 27,5 millioner kroner. Normisjon bidro med 22,4  
millioner kroner over en periode på syv år. Nå er sykehuset blitt 
et moderne sykehus registrert for 50 pasienter, men kan huse 
hundre personer.
 Sykehuset er en base for Guds barmhjertighet. De siste  
3 årene har 100 000 pasienter blitt behandlet. 18 000 av dem har 
vært innlagt og 4 000 har født barn. 12 000 pasienter er blitt  
hjulpet av pasientstøttefondet og 10 000 barn under 12 kg fikk 
gratis tjenester. Våren 2019 ble en sykepleierskole på sykehuset 
åpnet.
 I 2018 ble også Normisjons gjenoppbygging etter jordskjelvet 
i 2015 sluttført. Totalt 34 tidligere jordløse familier fikk skjøte til 
jord og jordskjelvsikre hus. 
 Etter tre femårige perioder har prosjektet «samfunnshelse  
ved foten av Mt. Everest» (2005–2019) dekket Okhaldhunga  
distriktets 56 områder og lykkes med å styrke myndighetenes 
primærhelsearbeid. Dette betyr at mange flere blir fulgt opp 
under svangerskapet, samt føder på en helseinstitusjon. Nå  
vaksineres så godt som alle barn og færre har diare. 
 I januar 2020 startet et nytt prosjekt: Inkluderende lokal- 
samfunn – For barn og voksne med funksjonsnedsettelser. Målet 

I perioden har Normisjon 
bidratt med viktige bidrag for 
å støtte driften til Tansen og 
Okhaldhunga sykehus i 
Nepal.
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er at Okhaldhunga blir et inkluderende samfunn hvor mennesker 
med funksjonsnedsettelser kan inkluderes, delta, og bidra. 
 Normisjon mottok i 2020 4,8 millioner kroner i støtte til 
Tansen og Okhaldhunga sykehus fra Norad for å kunne isolere 
og behandle koronapasienter, samt opprettholde det vanlige  
sykehustilbudet.
 Prosjektet i Bajhang (2015–2019) hadde som mål å fremme 
trygge familier og samfunn gjennom å bekjempe praksiser som 
er skadelige for kvinner. Det ble rapportert om mindre bruk av 
alkohol og mindre vold, og 137 jenter har sluttet å praktisere 
«chaupadi».
 Et nytt femårsprosjekt «fremme likeverd og bekjempe vold» 
startet i januar 2020 og viderefører arbeidet i Bajhang. Det har 
fokus på likeverd og å bekjempe vold i hjemmet. Arbeidet har 
hatt en tøff start på grunn av pandemien som har ført til mer 
vold i nære relasjoner, noe som gjør arbeidet vanskelig og viktig.
Doing Development Differently (2018–2021) er et innovasjons-
prosjekt som støtter UMN i utviklingen av deres klyngemodell og 
overføring av beslutningsmyndighet til distriktskontorene. 
 ABBS – Daghjem for psykisk utviklingshemmede barn og 
unge voksne, eies av HDCS. Det ble i denne perioden utvidet til 
å ta imot unge voksne for arbeidstrening. Normisjon støtter med 
en fast sum i året. 
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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. Flere av de små kirkene i landene lever under til dels stort 
trykk i muslimske land. TV-selskapet har fokus på fire ulike 
språk: arabisk (en kanal for voksne og en kanal for barn), farsi 
(persisk) og tyrkisk. De har mer enn 30 millioner seere årlig. 
Minst halvparten av dem ser på kanalene minst en gang i uken. 
Sosiale medier blir brukt i stadig større grad både til sendinger 
og for å følge opp enkeltmennesker.

SAT-7 har to hovedmål:
 • Gjøre evangeliet kjent for alle i Midt-Østen og Nord-Afrika,  
  særlig for dem som ellers ikke har noen anledning til å høre  
  det.
 • Oppmuntre, støtte og styrke kirkene, særlig i områder med  
  politisk uro og forfølgelse. 

SAT-7 vil være en katalysator for åndelig fornyelse, kirkevekst og 
sosial forandring.
 SAT-7 har som særpreg:
 – en vennlig og diakonal tilnærming
 – sterk regional forankring og kulturell sensitivitet
 – økumenisk bevissthet med støtte fra mange kirkesamfunn i 
regionen
 SAT-7 ARAB dekker hele Den arabiske halvøya. 
 SAT-7 KIDS har flest seere. Foreldre har tillit til kanalen og 
stoler på at barna får se noe annet enn det som ofte møter dem i 
hverdagen og i nyhetsbildet ellers.
 SAT-7 PARS legger stor vekt på bibelundervisning og leder-
opplæring. Det er en sterk vekkelse blant evangeliske kristne i 
Iran og et tilsvarende stort behov for nye ledere. Sendinger på 
dialekter når også Afghanistan og Tadsjikistan.
 SAT-7 TÜRK forstås også godt i Aserbajdsjan og mange ser 
dermed TV på tyrkisk.
 Under koronapandemien har SAT-7 gjort en formidabel  
innsats. Budskapet har særlig vært: «Du er ikke alene». De  
produserer programmer over et vidt spekter med for eksempel 
troverdig informasjon, teologi og sjelesorg, formidling av  
praktisk hjelp, støtte i bønn, skoleprogrammer for barn og hjelp 
mot hjemmevold.

SAT-7 gjør evangeliet kjent 
for kristne som lever i 
pressede omgivelser.
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Normisjon er en av seks norske partnere som støtter SAT-7.
Fra 2018 til 2020 har Normisjon årlig sendt fra 180 000 til 200 
000 kroner til SAT-7. Av dette har rundt 50 000–60 000 kroner 
blitt delt mellom SAT-7 PARS og vår spesielle kontakt, som nå  
er Julianna Sfeir i SAT-7 ACADEMY. Resten av beløpene er  
partneravgift. 

SAT-7 KIDS har flest seere. 
Mange foreldre har tillit til 
kanalen.
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Senegal
Senegal ligger på kysten av Vest-Afrika. Over 90 prosent av 
befolkningen er muslimer og 0,2 prosent er protestantiske  
kristne. Normisjon startet arbeidet i Senegal i 2014. Vårt mål for 
arbeidet er todelt: Å danne kristne fellesskap blant malinkeene i 
Øst-Senegal og at befolkningen skal få bedre levekår.

Kirke og menighetsliv
Bønn har vært og er en vesentlig del av arbeidet.    
 Misjonærfellesskapet har hatt faste bønnetider, bønnevandringer 
under den muslimske fastemåneden Ramadan og bønneaksjoner 
hvert semester hvor vi også oppfordrer folk i Norge til å være 
med. Vi har møttes for å be med andre kristenledere i området en 
gang i måneden. Vi har også en Facebook-gruppe der menigheter 
og personer i Norge kan finne bønneemner. 
 Vi har ingen menigheter i Senegal, men vi har «oppdagende 
bibelstudier». Gjennom å lytte til bibelfortellinger og spørsmål, 
kan folk oppdage hvem Gud er. Vi har to ulike grupper. En av 
kvinnene har vært med å oversette historiene og hun har en iver 
etter å dele dem, selv om hun ikke bekjenner seg som kristen.   

Diakoni
Normisjon i Senegal har vært opptatt av hverdagsdiakoni. Det  
har fått ulike uttrykk: plukke søppel i nabolaget, engelskkurs,  
leksehjelp og lese- og skriveopplæring. I tillegg har vi noen mer 
organiserte samarbeidsinititativ som Handikapforbundet og et  
barnehjem.
 I Handikapforbundet har vi i løpet av perioden fått formalisert 
samarbeidet gjennom en kontrakt. Vi har hatt kursing i bruk og  
salg av moringapulver og forbedret såpeproduksjon. 
 I 2018 ble det kjøpt en tomt hvor det nå er plantet moringa- 
planter. Handikapforbundet selger pulveret gjennom en butikk i 
byen. 
 Normisjon har støttet et privat barnehjem i regionen med et  
fast økonomisk bidrag. I tillegg har vi lagt til rette for bedre  
fasiliteter og lekeapparater på barnehjemmet.  
 Under koronapandemien i 2020 har vi hatt et samarbeid med 
organisasjonen World Vision.  De stramme reiserestriksjonene i 
løpet av våren og sommeren fikk alvorlige økonomiske konse- 
kvenser i området hvor vi arbeider. Gjennom World Vision har  
30 lokale ledere fått undervisning om korona. Vi har sendt  
informasjonsprogrammer om pandemien på lokalradioen.  
85 familier har fått penger til å kjøpe matvarer for. 

Normisjon har i perioden 
støttet et privat barnehjem 
med et fast økonomisk 
bidrag.
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Thailand
Thailand er en nykommer i denne rapporten og er inne som et 
resultat av IMI-kirken sitt 15-årige engasjement i landet. I løpet av 
treårsperioden har Thailand blitt tatt opp i Normisjon sin  
portefølje. Samarbeidet med IMI-kirken utføres i henhold til  
gjeldende avtale.
 Thailand er et misjonsstrategisk spennende land som har  
stor innflytelse på sine omgivelser i Sørøst Asia. I Thailand er  
95 prosent buddhister, 4 prosent er muslimer og bare 0,7 prosent  
er kristne. Vårt engasjement i landet er i sin helhet kanalisert  
gjennom Thailand Christian Network Foundation (TCN). TCN er 
en stiftelse lokalt i Thailand med sterke bånd til IMI-bevegelsen. 
 Normisjon har ikke hatt kostnader knyttet til Thailand i løpet  
av treårsperioden. Prosjektmidler til TCN og kostnader opp mot 
misjonærer finansieres av IMI-kirken og eksterne sponsorer.

Kirke og menighetsliv
TCN er et tverrkirkelig nettverk av menigheter som ønsker å stå 
sammen om å utruste verdifulle mennesker i Thailand til å bli  
bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. TCN bygger ikke egne  
menigheter, men jobber sammen med etablerte lokale menig- 
heter og tilbyr medvandrerskap gjennom nettverk og ulike  
programmer. Gjennom alt vi gjør ønsker vi å leve ut og fremme 
TCN sine verdier: godhet, enhet, integritet, misjonalt liv og  
reproduksjon. 
 Ut ifra våre baser i byene Mukdahan og Mae Sai har menighets-
nettverket i løpet av perioden vokst fra å være rundt 30 menigheter 
til å bli ca. 200 menigheter. Dette har skjedd gjennom ulike pro-
grammer som Agenda 1, Impuls, Acta-hus og pastornettverket 
TCLN. Dere kan lese mer om disse ulike programmene på nettsiden 
www.tcnfoundation.com 
 I løpet av inneværende periode har vi planlagt for et fysisk  
senter og hovedbase for TCN sin virksomhet. Dette blir et flott  
bygg ved Mekongelvens bredd i Mukdahan, helt ved grensen til 
Laos. Både byggeplaner og finansiering er på plass og vi forventer 
byggestart i 2021. 

Diakoni
TCN arbeider ikke spesifikt med diakonale prosjekter, men det  
ligger dypt i vår selvforståelse at vi vil bygge disipler som represen- 
terer evangeliet gjennom både ord og handling. Gjennom vår leder-
trening fremmer vi ulike former for menighetsdiakonale tiltak.

IMI-kirken og Normisjons 
engasjement i Thailand er i 
sin helhet kanalisert 
gjennom Thailand Christian 
Network Foundation (TCN).
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Det er mange mennesker som direkte eller indirekte berøres av arbeidet vårt. 

Nye kommer til tro på Jesus, kristne i pressede situasjoner får støtte og 
ledertrening, barn og unge får mulighet til å gå på skole og bo på internat 
og mennesker med funksjonsnedsettelser opplever mindre ulikhet. Og det 
er bare noe av det.

I Normisjon er vi opptatt av å ta vare på det helhetlige mennesket og å 
imøtekomme de svakeste av de svake. I mange av prosjektene i våre 
samarbeidsland møter vi minoritetsgrupper med en svært annerledes 
hverdag enn oss.

På de neste sidene ser du illustrasjoner og tall som viser resultater fra et 
lite utvalg av Normisjons arbeid i utlandet.

Illustrasjoner og tall
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55
BIBELOVERSETTELSER

som betyr at flere får lese Guds Ord 
på sitt eget morsmål. 

Normisjon jobber med

Rundt 25
studenter 

har årlig fått fulgt undervisning  
på en lokal bibelskole i Mali. 
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Mer enn 
100 mennesker 

har blitt døpt i landsbyen Nich i Aserbajdsjan.

Ca100 
bibelhistorier

er spilt inn på lydfil i 
Bhutan

Dhaka Youth Fellowship 
i Bangladesh samler 
 

til kristent fellesskap. 

100 
studenter
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30 millioner
... ser fast på  
Sat-7 hvert år. 
Mange av seerne bor i  
områder hvor det er  
krevende å være kristen. 

2000  

mennesker sa ja  
til Jesus på en aksjon 
i Kambodsja i 2020.
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                 ungdommer mottok 

studiestøtte 
     

til høyere utdanning 
      i Bangladesh i 2020.

519UNGDOMMER 
SÅ PÅ IMPULS  
TALKSHOW 

I KAMBODSJA.

4000

1111 

studenter  F I K K  S TØT T EF I K K  S TØT T E
til yrkesutdanninger i Mali.
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102 430 pasienter 
FIKK BEHANDLING 

ved Okhakdhunga sykehus i Nepal.

4014 fødsler
571 keisersnitt 
ved Okhakdhunga sykehus i Nepal.
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7673 
pasienter

ble opererert
ved Okhakdhunga sykehus i Nepal.

60  
barn

med funksjonsnedsettelser     
fikk årlig hjelp ved barnehjemmet  

i Merdekan og Heyat Ressurssenter  
i Aserbajdsjan. 

nødhjelp
2 307 017 kroner  
ble samlet inn til koronarammede  
i samarbeidslandene våre.
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634 319 
mennesker er berørt

av Normisjons diakonale prosjekter  
i denne perioden.

Det er mange mennesker som har opplevd å bli tatt på alvor,  
å bli løftet opp, å få det bedre i hverdagen og fått håp for framtiden.

Av de direkte berørte vet vi også at minst  

 

personer lever med en funksjonsnedsettelse.

1838
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634 319 
mennesker er berørt

av Normisjons diakonale prosjekter  
i denne perioden.

Rundt  

400 
familier 

fikk utdelt 

MATVARER  
under  

korona-
pandemien 
i 2020 i Ecuador.

64 
TONN RIS  

BLE DELT UT DA 
matvare-

situasjonen  
VAR SPESIELT  

KREVENDE  
I MALI I 2018.
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i Bangladesh fikk støtte.

15 781 
MENNESKER  

fikk  

mat og  
hygieneartikler  

i Assam, India  
under koronapandemien. 

85 familier  

fikk penger til å kjøpe mat under 
koronapandemien i Senegal. 

17 barneskoler

SKOLE

5 av dem holder til i tehager hvor  
muligheten til skolegang er lav.
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17 barneskoler

Rapport fra regionene

Regionlederteam   
Ingebjørg Berstad Torp

Regionlederteam  
Arne Inge Vålandsmyr

Region Agder
Fellesskap
I det store og hele er det fortsatt ganske stor tetthet av foreninger 
i Region Agder, men aldersgjennomsnittet begynner å bli høyt i 
flere av dem. Det forventningsfulle bildet er at rundt åtte enheter, 
alle Norkirker eller bedehusforsamling, opplever en merkbar 
vekst. En del av svaret ligger i at en har fått kontakt med nye 
mennesker gjennom mindre grupper og diakonale tiltak. To nye 
Norkirker er blitt dannet i løpet av perioden. 
 Hverdagsbildet er at flertallet av enhetene er vanlige og  
middels store foreninger. For mange er dette fellesskapet deres 
åndelige hjem, som de setter høyt. Systematisk bibelundervisning 
har vært viktig flere steder. Bildet fylt av glede er at over 10 men-
nesker har kommet til tro. Det skulle framgå som en følge av det 
som her er nevnt at det kreves en fleksibel og endringsvillig 
Region. 

Misjon
Regionen har fortsatt stort engasjement for misjonsarbeidet i 
Mali. I perioden har opptil 70 prosent av Normisjons Mali-
misjonærer vært utsendinger fra Agder. Flere foreninger har fast 
støtte til ytremisjonsprosjekter. Det at utsendinger også har brukt 
tid i arbeidet her hjemme har ført til økt nærkontakt og styrket 
givertjeneste. 

Barn og unge
Actas lagsarbeid holder seg stabilt på rundt 100 lag. Av disse er 
det nærmere 30 kor tilsluttet Soul Children-bevegelsen. Det har 
derfor vært strategisk å satse på disse gjennom større samlinger, 
lederopplæring og arbeid for Soul-teens. Team-turer, eller såkalte 
«Missionweeks», har blitt en viktig del av arbeidet i denne perio-
den.

Økonomi 
Økonomien for perioden viser betydelige underskudd på ca 1,5 
millioner per år. Det er nedgang i gaveinntektene og det har blitt 
færre høst- og julemesser. Regionstyret har hele perioden hatt 
kontroll og har hatt gode inntektsbringende år tidligere, men 
regionstyret har sagt at underskuddene må reduseres. 

Regionlederteam  
Gunnar Urstad
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Regionleder  
Kristian Bjørkhaug

Region Hordaland
 
Fellesskap 
Region Hordaland har tre menigheter: Norkirken Nordhordland, 
Norkirken Os og Norkirken Bergen. I tillegg har vi en rekke  
foreninger, lag, kor, Bergen Lovsangsskole og Kafé Bris, som er 
en rusfri musikk-kafé for studenter og unge. I Hordaland har vi 
mange aktive Soul Children-kor. Regionen arrangerer også flere 
leirer. Ved Galleri Normisjon Askøy er mange frivillige medar-
beidere i sving. I 2020 har vi måttet tenke nytt når det gjelder 
fysiske møtepunkter, da koronaen traff oss på vårparten, og 
mange av våre fellesskap har møttes digitalt det siste året.

Misjon 
Misjon er selve hjerteslaget i region Hordaland og vi har lang 
tradisjon med misjonsarbeid ute og hjemme. Rådgiver Svein 
Høysæter reiser til våre samarbeidsland Mali og Bangladesh 
jevnlig. Selv om koronaen stoppet misjonsreisene i 2020, går 
arbeidet videre i disse landene fordi Agenda 1-teamene har trent 
opp lokale ledere. Det gleder vi oss stort over. Familien Haaland 
er i Bangladesh, med unntak av et koronaopphold i Norge vår  
og sommer 2020. I Hordaland har vi kjøpt et nytt misjonssenter. 
Det gleder vi oss også stort over. Vi ser for oss at senteret skal  
bli et dynamisk regionsenter for misjon ute og hjemme. 

Barn og unge
Vi satser på barn og unge i forsamlinger og barnelag i 
Hordaland. Når vi arrangerer leir tar vi utgangspunkt i disse, 
samt barn og unge fra lagene i Acta og andre som vil være med. 
Antall lag for barn og unge er nokså stabilt og vi er takknemlig 
for alle lederne vi har for disse aldersgruppene. 

Økonomi
Vi har en stabil økonomi, men den er sårbar. Nå trenger vi å løfte 
inntektene til regionen, da kombinasjonen av koronapandemi, 
nedgang i salg hos Galleri Normisjon, samt kjøp av et misjons-
senter har skaffet oss flere røde tall.
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Regionleder  
Torgeir Frøysøye

Region Møre
Fellesskap 
I Region Møre er vi svært begeistret for medarbeiderne og felles-
skapene som finnes i regionen. Staben er liten og i mange år har 
vi jobbet for å redusere kostnadene. Grunnet mange engasjerte 
lag og foreninger ser vi nå nye muligheter for fremtiden. De fleste 
Normisjonsfellesskap er små tradisjonelle misjonsforeninger med 
et stort misjonsengasjement. Dessverre ser vi få nye fellesskap 
vokse fram. Foreløpig er det kun Norkirken Molde som har blitt 
etablert, men vi gleder oss over at kirken opplever vekst. Øvrige 
foreninger opplever dessverre liten vekst i antall.

Misjon
Tradisjonelt sett har det vært et stort engasjement for ytremisjon 
i regionens foreningsarbeid. Dette engasjementet er fortsatt stort. 
Regionens ulike fellesskap gir støtte til alle Normisjons interna-
sjonale prosjekter. For å kunne stå tettere sammen har regionen 
valgt å ha hovedfokus på pionerarbeidet i Senegal. Vi opplever 
det samlende å ha felles nærhet til det nye misjonslandet til 
Normisjon. Misjonsengasjementet er også synlig i hvordan inn-
samlede midler i regionen blir fordelt.

Barn og unge 
I løpet av den treårige perioden har Region Møre hatt mellom 25 
og 30 Acta-lag. Noen avsluttes, men nye kommer også til. Det er 
mange år siden Acta har drevet sitt eget leirarbeid i regionen, 
men vi gleder oss over nye disippelgrupper og at Soul Children-
bevegelsen fortsatt er populær. De fleste nye lag er knyttet til 
større etablerte foreninger. I fremtiden håper vi å se flere  
grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og 
ærer Jesus.

Økonomi
Det meste av penger som samles inn i Møre rettes direkte til 
internasjonale prosjekter. At regionen har så stort engasjement 
for våre internasjonale misjonsprosjekter gleder, men vi er også i 
en situasjon hvor vi gjerne skulle sett at vi også fikk flere givere 
direkte til regionen. Regionen har med årsak i svak økonomi 
svært lav bemanning.
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Avdelingen er for tiden 
uten leder. 

Nord  
– avdeling ved felleskontoret
Fellesskap
Nord har fortsatt egne Normisjons-foreninger og aktive felles-
skap i Alta, Tromsø, Sørvik, Finnfjord, Harstad og på Finnsnes. 
Sommer i Nord er et viktig møtested for mange. Arbeidet vårt  
er helt avhengig av frivillige. Ledertrening som grener ut fra l 
eirarbeid er en viktig arena for å utfordre nye. Vi har hatt lav 
bemanning og skiftende ledelse i siste periode.

Misjon
Agenda 1 Nord har vært på pause i perioden. Lenvik menighet 
startet Agenda 1 Midt-Troms for menigheter i Den Norske Kirke. 
De driver med hjelp av eksterne ledere. Flere lokale menigheter 
har inngått misjonsavtaler. Fremover vil vi jobbe for bedre  
samarbeid med de menigheter hvor det er inngått misjonsavtale, 
også for å styrke misjonsiveren lokalt. Live Fossen og Kjetil 
Gundersen er misjonærer til Thailand fra 2016. I den treårige 
perioden har frivillige i Nord jevnlig reist til Aserbajdsjan og 
Kambodsja.

Barn og unge
Det meste av arbeidet for barn og unge skjer gjennom leirarbeid 
med drøyt 260 deltagere fordelt på ca. 16-17 leirer årlig. Leirene 
arrangeres i samarbeid med menigheter i Den Norske Kirke, 
NKSS og lokale fellesskap i Normisjon. I slutten av 2018 ble en 
Acta-stilling i Alta kuttet. Det gir utfordringer for arbeidet i den 
delen av regionen. Arbeidet ble ekstra sårbart i møte med  
koronarestriksjonene.

Økonomi
Fusjonen med felleskontoret fra 2015 ble regnskapsmessig først 
fullført i 2019. Da ble det gjort en opprydning slik at vi fikk en 
oversikt over hva regionen har brukt av egenkapitalen siden 
2015. Etter avtalen skal egenkapitalen justeres i forhold til  
underskudd eller overskudd hvert år. Avdelingen har gått med 
underskudd siden fusjonen, og egenkapitalen som var ca. 9,7 
mill. i 2015 var ved utgangen av 2019 ca. 5,4 mill. Også i 2020 
gikk Nord med et lite underskudd. I 2020 ble Solvang skilt  
ut som eget aksjeselskap. 
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Regionleder 
Karstein Evensen

Region Nordland
Fellesskap
Vi har få, men svært trofaste medarbeidere i region Nordland. 
Disse bærer arbeidet i bønn, gjennom givertjeneste og i praktisk 
arbeid. Vi samarbeider med region Nord om «Sommer i Nord» 
og «Nytt fra Normisjon». Vår region er langstrakt med mange 
små enheter. Dette utfordrer oss både når det gjelder ressurser og 
økonomisk. Gjennomsnittsalderen er høy på mange arenaer. 
Sentrumskirken Bodø ble stiftet i 2019 etter en fusjon mellom 
Bodø Normisjon og Bodø NLM. Regionen har «lånt ut» region-
leder i 20 prosent stilling som pastor der. Denne enheten er av de 
største i Nordland og har faste gudstjenester hver 14. dag.

Misjon
Regionen har rundt 20 SMM-avtaler som enda må følges opp. 
Noen fellesskap og foreninger gir til egne misjonsprosjekt. 
Regionen har få ansatte, men regionstyret tror på forkynnelse av 
Guds Ord som grunnlaget for Guds rikes vekst i Nordland og 
internasjonalt. Derfor gjennomføres flere steder helger/uker der 
Guds Ord formidles til lærdom, inspirasjon, fornyelse og tjeneste. 
Her har vi opplevd en særlig åpenhet i Mo i Rana og på 
Sørarnøy, og vi er spent på hva Gud vil gjøre videre.

Barn og unge
Etter at Karihaug er solgt, mangler vi nå leirsted. Acta Nordland 
ble lagt ned i 2015, da det ikke var kandidater til styre. Slike 
utfordringer kjennes som endringer vi må arbeide med hele 
tiden. Likevel er vi glade for å ha en ungdomsarbeider på Fauske 
i 50 prosent. Fra å starte på null og frem til for ett år siden, kom 
stadig flere unge til et gammelt bedehus. Her fikk de boltre seg i 
klatrevegg og på skateboard. Mellom aktivitetene deles Guds Ord 
og bønn. I 2020 har det imidlertid vært lavere aktivitet. Dette 
skyldes både permisjon og koronapandemi. Regionen håper at 
begge disse forhold skal være av forbigående karakter.

Økonomi
Vi går mot et underskudd i 2020. Slik har det vært også de siste 
tre årene og dekkes av akkumulert egenkapital. 
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Regionstyreleder
Ragnhild Gravem

Region Oppland
Fellesskap
Region Oppland består av rundt 20 små, trofaste foreninger som 
samles i private hjem og på bedehus. Antall foreninger går ned, 
og de som møtes blir eldre. Vi har trofaste fritidsforkynnere, som 
hvert år samles til en felles inspirasjonssamling. Regionen har de 
siste to årene blitt administrert av regionstyret som en  
frivillig ordning. Regionstyret har hatt et godt fellesskap, men 
dessverre har hovedfokuset vært å få økonomien i balanse, og det 
har vært lite handlingsrom for å fokusere på fellesskap og misjon. 
I oktober 2020 ble det vedtatt å søke fusjon med region Øst for å 
komme inn i et større fellesskap. Blir en slik fusjon vedtatt, vil 
Oppland bli et distrikt innenfor Region Øst. 

Misjon
Regionen har misjonsavtale med 8 menigheter. Der det er mulig, 
har ansatte eller frivillige deltatt på misjonsgudstjenester. 
Misjonær Karen Ekern fra Biri avsluttet i 2020 sin tjeneste etter 
mange år i Mali. Galleri Normisjon på Gjøvik var også et sted  
for fellesskap og misjon. Butikken ble avviklet høsten 2019. I 
perioden har vi endret driftsform både for Skogstad og 
Kirketeigen leirsted. 

Barn og unge
Acta-arbeidet har hele veien blitt prioritert i regionen. De siste to 
årene har vi kun ansatte i Acta. Resten av arbeidet drives av  
frivillige. Acta jobber for å få til mer samarbeid med lokale 
menigheter og har fått midler fra kirkerådet til å utvikle leir- 
konseptet Lys Våken. Regionen har 13 Acta-lag og tre leirklubber 
og har gjennomført rundt ti leirer pr. år. Dessverre går antall 
lokallag ned. Tweens- og barneleirer har også gått noe ned,  
mens ungdomsleirer har holdt seg stabilt.

Økonomi
Den økonomiske situasjonen er vanskelig, og regnskapet har vist 
store underskudd gjennom mange år. Regionstyrets hovedfokus 
de siste to årene har vært på å få økonomien i balanse. Vi måtte 
ta harde grep bl.a. med flytting av kontor, omlegging av økono-
mirutiner og nedbemanning.
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Region Rogaland
Fellesskap
Det har vært tre innholdsrike år med flere gleder, og noen  
utfordringer. Vi har ca. 350 lokale fellesskap, inkludert barne- og 
ungdomslag. Dette er små fellesskap som samles i hjemmene,  
foreninger på bedehuset og forsamlinger og menigheter. Alle har 
noe til felles: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». 
Agenda 1 har vært en utrolig viktig arena og ressurs for å hjelpe 
lokale lederskap til å sette fokus på disippelskap og det misjonale 
livet. En utfordring videre blir å lede neste generasjon videre fra 
ungdomsfellesskap til «voksne fellesskap».

Misjon
I regionen har vi gjennom menigheter og enkeltpersoner et  
spesielt ansvar for arbeid i Kambodsja, Thailand, India og Cuba. 
Vi gleder oss over engasjementet. Vi er også i gang med å  
etablere ressursgrupper knyttet til samarbeidslandene. Disse 
ønsker vi skal være en ressurs for hele organisasjonen både lokalt 
og nasjonalt. En av utfordringene våre her blir å legge til rette  
for at folk kan bruke sin kompetanse også i det internasjonale 
arbeidet. 

Barn og unge
Barne- og ungdomsarbeidet er det viktigste vi kan satse på. Får 
ikke nye generasjoner bli kjent med Jesus blir det lite fellesskap 
og misjon i fremtiden. Våre tre leirsteder er viktige arenaer for 
både lokale menigheter og regionen sine egne arrangement. 
10:13-festivalen har blitt ett av regionens viktigste arrangement. 
Et mål videre er å utvikle unge ledere som kan være gode  
samfunnsbyggere.

Økonomi
I perioden har vi hatt en sunn økonomi, som har resultert i  
ca. 4 millioner i overskudd. Det skyldes i hovedsak enkeltgaver 
og testamentariske gaver, og en reduksjon i antall årsverk i  
staben. Samtidig har vi trofaste givere og en økning i givertjenes-
ten. I 2019 startet vi, sammen med IMI-kirken og Solborg fhs 
byggingen av ny KFskole i Stavanger. 

Regionleder 
Thomas Thesen
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Konstituert regionleder  
Stine L. Hopland

Region Sogn og Fjordane
Fellesskap
Det har vært tre år med endringer, både i stab, og når det  
kommer til hvilken retning vi ønsker å ta for arbeidet vårt. 
Sammen har vi satt fokus på visjonen med vekt på «nye genera-
sjoner». Etter at «Møtepunkt B» på Sandane startet i 2018 har 
miljøet der blomstret. Hovedgruppa er barnefamilier og unge, 
men alderen sprer seg fra 0 – 90 år. «Møtepunkt B Førde» er en 
ny satsing i Sunnfjord. I 2019 lanserte vi «Saman» som er et  
fellesskapsbyggende verktøy for oppfølging, inspirasjon og  
retning, der styrene i alle foreninger og Acta-lag inviteres. Det 
har vist seg å være utfordrende å finne en form på konseptet som 
fungerer i praksis. Fremdeles samles trofaste medlemmer seg i 
foreningene.

Misjon
Mange i regionen har et nært forhold til Okhaldunga/Nepal og 
flere foreninger har dette som sitt misjonsprosjekt. På leirene 
våre er misjonsprosjektene til Amigos og Kompis i fokus. 
Regionen har også flere SMM-avtaler i lokale menigheter i Den 
Norske Kirke. Lokalt har en også hatt fokus på at misjon ikke 
bare handler om ytremisjon, men også om å nå dem som er 
utenfor «bedehusets fire vegger». Som et resultat av dette har vi 
sett «godleiks-dager» og flere arrangement for å nå folk i  
bygdene våre ta form.

Barn og unge
De siste årene har vi hatt to fulle stillinger i Acta. Vi har to  
fellesskapsutviklere med særskilt fokus inn mot unge familier. 
Dette arbeidet har gitt nye barnelag og nye grupper å rekruttere 
inn mot leir. Vi er også stolte av arbeidet som drives inn mot 
ungdom ved de to folkehøyskolene våre.

Økonomi
Økonomien har vært ok, en klarte i starten av perioden å snu 
driftsresultatet fra minus til pluss. Det dreier seg om kutt i  
lønnsutgifter pga. permisjoner og vakanser i stillinger. Vi ser at 
gaveinntektene fra foreningene går ned, men inntekter fra faste 
givere har hatt en økning.
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Regionleder  
Sam Tore Bamle

Region Telemark
Fellesskap
I Region Telemark har vi få ansatte, men mange trofaste frivillige. 
Det er stort behov for fornyelse i arbeidet. På papiret har vi 50  
foreninger. Rundt 35 av disse har jevnlig aktivitet, flere med faste 
bønnesamlinger i tillegg til møter. Flere foreninger utfordres når 
det gjelder styreansvar og blir derfor tvunget til å trappe ned når 
de eldre må gi seg. Andre arenaer har flere yngre familier.  
 Porsgrunn Normisjon er den eneste Norkirken i Telemark.  
Vi har et par arenaer hvor det finnes muligheter for å gå i samme 
retning, men realisering av dette ligger et stykke fram i tid.

Misjon
Fordelingen av ansvaret for innsamling i Normisjon har gjort at 
regionen har prioritert innsamling til egen virksomhet. Vi har  
likevel forsøkt å vise til behovet for internasjonal misjon og  
oppmuntret folk til å støtte. Flere foreninger, medlemmer og 
menigheter er med i bønnearbeid og givertjeneste for internasjonal 
misjon. Vi ser behov for mer informasjon rundt det internasjonale 
arbeidet for å få opp engasjementet. Vi har hatt over fem aktive 
misjonsavtaler i perioden.

Barn og unge
Vi har en fin ungdomsgjeng som stadig stiller opp som ledere på 
leir. Det er populært å være med i Acta-styret. Lederopplæring  
prioriteres og vi har startet «ActaTalk» som er samtaler om å være 
kristen i hverdagen. Vi har hatt fulle leirer med rundt 1000 delta-
gere hvert år. Besteforeldre og barnebarn-leiren har venteliste hvert 
år. Vi er takknemlige for to leirstedsstyrere som jobber utrettelig 
for å holde leirstedene på Oksøya og Trovassli operative og i god 
stand. Nye Acta-lag har stort sett kommet i tilknytning til Soul 
Children-kor; mange tilknyttet menigheter i Den Norske Kirke. 
Acta har rundt 50 lokallag i regionen.
 
Økonomi
Gaveinntektene har vært stabile, men har likevel ikke holdt tritt 
med økende kostnader. Det som har reddet oss er oppsparte  
midler og reduksjoner i staben.
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Regionleder  
Inger Brit Rødberg

Region Trøndelag
Fellesskap
I region Trøndelag har vi jobbet for at fellesskapene skal bli mer 
livsnære og inkluderende, og vi ser at nye kommer til tro. Vi  
prioriterer jevnlige foreningsbesøk og støtte til styrene i forenin-
gene. Agenda 1-arbeidet er videreført i samarbeid med Salem og 
flere foreninger har vært med de siste årene. Vi har også opp-
muntret til mer samarbeid på tvers av foreningene og ser en 
økende trend. Vi ser gjerne at det plantes flere nye fellesskap i 
regionen. Vi gleder oss over å se at Norkirken Melhus har vokst 
frem til å bli en aktiv menighet i sitt lokalmiljø.

Misjon
Regionen har sammen med Salem og Norkirken Melhus fokus 
på misjonsarbeidet i Senegal. Flere foreninger har andre misjons-
prosjekt som de trofast støtter. Andre foreninger som tidligere 
ikke har hatt et fast misjonsprosjekt, har valgt Senegal som sitt 
prosjekt. Vi er også glade over å kunne sende ut familien 
Svanholm Skogesal som misjonærer til dette landet. Det er med 
på å skape nærhet og engasjement for arbeidet i Senegal i  
regionen vår. 

Barn og unge
At nye generasjoner må få bli kjent med Jesus er viktig. Acta  
har tre fulltidsansatte. Vi opplever godt samhold i stabsfelles- 
skapet, hvor vi kan oppmuntre og be for hverandre. Leirarbeidet 
er ikke minst veldig viktig for barn og unge fra steder hvor det er 
få eller ingen andre kristne. Lederutvikling jobbes det også mye 
med. Acta har samarbeid med skolene i regionen, hvor vi er med 
på ulike arrangement. I 2018 startet vi med Alpha-kurs på Øya 
videregående skole, hvor elevene kan velge Alpha-kurs som sitt 
kristendomsfag. Det har vært god oppslutning og vi har tro på å 
formidle kristen tro på denne måten. 

Økonomi
De siste årene har vi hvert år opplevd en gradvis nedgang i  
gaveinntekter, noe som er utfordrende for utviklingen på sikt. 
Pga. permisjoner blant personalet har vi likevel holdt oss relativt 
nær null i resultat hvert år.
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Regionleder  
Svein-Tony Gårdsø

Region Vestfold/Buskerud
Fellesskap
Vestfold og Buskerud (VeBu) ble reetablert som region 1. juli 2017. 
Reetableringen har skapt større tilhørighet og mer entusiasme for 
regionens arbeid. Kontakt med foreninger og menigheter er styrket 
gjennom hyppigere besøk fra regionen, hvor vi også har lagt vekt 
på å treffe de lokale styrene og lederne i de ulike arbeidsgruppene. 
Vi har tre Norkirker i regionen: Kongsberg, Drammen og Sande-
fjord. Norkirkene har hatt besøk over flere dager av regionens 
ansatte. Pastorene i menighetene har vært invitert til stabsdager og 
regionale fagdager. Regionalt har vi hatt fokus på å styrke kontak-
ten med skolene i regionen, Danvik fhs og Gjennestad vgs. og våre 
Galleri Normisjons-butikker på Ål og i Drammen. Regionen har 
også fire Normisjons-barnehager. Arbeidet har i perioden vært 
preget av optimisme og et voksende engasjement. 

Misjon
Alle Norkirkene har prosjekter knyttet til Normisjon sine samar-
beidsland. Stadig flere foreninger har også innsamlingsprosjekter 
til det internasjonalt arbeid. Skolene og Galleri Normisjons-
butikkene har internasjonale innsamlingsprosjekter. Regionalt har 
vi hatt fokus på å finne gode arbeidsformer sammen med de lokale 
arenaene for å styrke det internasjonale arbeidet.

Barn og unge
Leir, ledertrening og lagsbesøk har vært prioriterte områder i  
regionen vår. Acta har jobbet med et nytt toårig ledertreningsopp-
legg «LIFT», som lanseres i 2021. Gjennom LIFT-tungvekt, et  
tredje år, vil en ha spesielt fokus på organisasjonens internasjonale 
arbeid. 

Økonomi
Ved reetableringen i 2017 fikk vi et løft i gaveinntektene. Dette har 
holdt seg gjennom hele perioden. Flere ekstraordinære gaver og 
inntekter har også gitt oss mulighet til å ruste opp leirstedet vårt, 
Strand, for godt over 4 millioner kroner. Regionen har økonomisk 
klart seg mye bedre enn forventet gjennom koronasituasjonen. 
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Regionleder  
Anne-Lin Hynnekleiv

Region Øst
Fellesskap 
Region Øst har 84 foreninger, Storsalen og én Norkirke. Vi har 
gjennomført Agenda 1 for ledergrupper og styrer. Acta Input har 
vært en satsning for 18+. Team Haraset, en gruppe ildsjeler av 
unge voksne, tok over driften av Haraset leirsted i 2020. Vi er 
opptatt av å støtte lokale initiativ, og i 2019 fikk vi være med å 
gjennomføre Gjerdrumfestivalen. Fermate-arbeidet vokser med 
nye sjelesørgere og flere til samtale. Alpha er et viktig verktøy i 
flere av fellesskapene våre.

Misjon
Vi har misjonsteam for ungdommer mellom 16 og 21 år som 
fortsatt venter på å få reise på tur på grunn av koronapandemien. 
Tre fra tidligere team er rekruttert til Gå Ut Senteret. Vi har tett 
kontakt med misjonærer tilknyttet vår region med hilsener og 
ulik informasjon. Vi har 23 SMM-avtaler og har hatt en samling 
for ressurspersoner med engasjement for misjon. Regionen har 
tre leirsteder som også er viktige misjonsstasjoner for oss. 
Bedehuset Christmas Edition har skaffet 56 nye givere til Kompis 
og samlet inn godt over 100.000 kroner.

Barn og Unge
I Acta er det nå 87 lokallag, fire nye for aldersgruppen 18+. I 
perioden har vi gjennomført Soul Camp med ca. 350 deltakere, 
«Loved» ledertreningskurs, Team leirsjef og Amigos-team for 
unge leirledere. Vi er opptatt av utrustning av lederne våre. Vi 
har en flott gjeng med frivillige leirledere og dyktige lokallags-
ledere. Vi har også bidratt til å starte prosjektkoret Soul Children 
Sign.

Økonomi
Fra 2017-2020 gjennomførte vi en strategiprosess på innsamling 
og informasjon for å knytte det lokale og regionale tettere 
sammen. Vi har styrket informasjonen til giverne og hatt et  
spesielt fokus på den faste givertjenesten. Vi har i perioden styrt 
med underskudd og valgt å bruke av regionens egenkapital  
for å ha folk i arbeid og drive arbeidet. I 2020 gjorde vi en ned-
bemanning, men har fortsatt et underskuddsbudsjett for 2021. 
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Region Østfold
Fellesskap
Nedgangen i antall foreninger i voksensektoren fortsetter, og  
region Østfold har nå i underkant av 70 lag og foreninger. I perio-
den har flere foreninger vært med i læringsnettverket Agenda 
1-Østlandet. Vi opplever en forbedret dialog med foreningene og 
ønsker å styrke dette ytterligere. Fermate i Østfold har vært under 
endring i perioden, men i samarbeid med region Øst satser vi 
videre, med tre sjelesørgere tilknyttet Østfold. Våre tradisjonelle 
foreninger bærer arbeidet i Østfold. De er preget av høy  
gjennomsnittsalder, og rekruttering er en utfordring. Rekruttering 
og etablering av nye fellesskap vil fortsatt prioriteres i neste  
periode.

Misjon
Østfold har fortsatt spesielt fokus på Nepal og Okhaldhunga.  
Det er prosjekter som engasjerer også utenfor våre tradisjonelle  
misjonsforeninger. «Misjonsforum», en gruppe frivillige misjons- 
engasjerte medarbeidere, har også inkludert Mali og Senegal i sitt 
utadrettede arbeid. Det er satt i gang et prøveprosjekt med 
«misjonsklynger» hvor flere foreninger innenfor et geografisk 
område samarbeider om et misjonsprosjekt.

Barn og unge
Leirstedene Sjøglimt og Sauevika er viktige møteplasser for barn 
og unge. Acta i Østfold satser mye på leir og har i flere år hatt en 
positiv utvikling i antall leirer og deltakere. Leirarbeidet er en  
viktig ressurs for utvikling og rekruttering av nye ledere. Vi gleder 
oss over nye tilbud for teens og ungdommer over 18 år. Det samler 
ungdom fra hele Østfold. Våre Normisjonsskoler i Østfold, Tomb 
og Haugetun er også viktige misjonsstasjoner med god kompe- 
tanse og ressurser. Vi er glade for god dialog og ønsker å utvikle 
dette ytterligere.

Økonomi
Gaveinntektene er stabile og våre leirsteder har en sunn drift,  
takket være målrettet arbeid for rekruttering av frivillige med- 
arbeidere. Videre må vi fokusere på rekruttering av nye faste  
givere og styrke foreningsarbeid. 
                

Regionleder  
Sverre Fjeldberg  
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Fellesskap i Norge
Fellesskap- og  
menighetsbygging
I dag har rundt 42 fellesskap enten status som menighet eller  
forsamling i Normisjon. Fellesskapene i Normisjons menighets-
nettverk fordeler seg slik på de ulike regionene:

• Rogaland: 10
• Agder: 11
• Vestfold/Buskerud 3
• Telemark: 1
• Østfold: 1
• Øst: 4
• Hordaland: 3
• Sogn og Fjordane: 2
• Møre: 1
• Trøndelag: 3
• Nordland: 1
• Nord: 1

De fleste av menighetene i Normisjons menighetsnettverk har 
gått veien fra å være forening/forsamling til å bli menighet. 
Likevel har vi også eksempler på nyplantinger. Veksten i antall 
menigheter har skjedd fordi unge familier i vår tid ønsker å ha 
hele sin tilhørighet i ett fellesskap; «alt under ett tak». Norkirken 
Porsgrunn er et eksempel på en tradisjonell forening som 
gjennom mange års utvikling nå har blitt menighet. En annen 
menighet som har tatt nye steg de siste årene er Norkirken 
Kristiansand. De har fått tilsig av unge mennesker som har tilført 
menigheten nytt liv og vekst. I slutten av denne perioden har de 
leid et nedlagt bakeriutsalg i sentrum hvor de ønsker å drive 
arbeid mot barn og unge.

Noen steder har Normisjon gått i kompaniskap med andre 
organisasjoner for å danne menighet. Et eksempel på dette er 
Normisjon i Bodø som har gått sammen med NLM og dannet 
sentrumskirken Bodø, Betania. 

I løpet av denne treårsperioden har Sogn og Fjordane fått sitt 
første fellesskap i Sandane. De kaller seg Møteplass B og består i 
hovedsak av unge familier og unge voksne. I Hordaland har 
Norkirken Os blitt etablert. Og fra å være én Norkirke i 
Hordaland først på 2000-tallet er det nå tre menigheter i og 
rundt Vestlandets hovedstad, Bergen. Agder er den regionen som 
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har opplevd størst vekst av menigheter i Normisjon og har nå  
11 menigheter i regionen.
 Noen steder vil det være vanskelig å etablere menigheter fordi 
de er for få. I Tynset i Østerdalen har noen valgt å danne en hus-
kirke. De samles i et privathjem til felleskap. Vi ser at dette er en 
modell som kan være aktuell flere steder i Norge i fremtiden. 
Også større menigheter har valgt å gå for en huskirkemodell. IMI-
kirken som er den største menigheten i menighetsnettverket har 
nå i overkant av 40 huskirker. Det har ført til at de samlet sett har 
vokst i antall.

Arbeidet
I perioden har mange av fellesskapene valgt å bruke læringsfelles-
skapet Agenda 1. Dette verktøyet har som mål å hjelpe menigheter 
til å tenke mer målrettet utover. I Trøndelag har vi sett at Agenda 
1 har bidratt til å knytte Salem menighet i Trondheim tettere på 
mindre Normisjonsfellesskap i Trøndelag. 

Et annet redskap fra IMI-kirken som har fått innpass i våre 
fellesskap er konseptet Godhet. Det er et opplegg som hjelper 
menigheter til å vise praktisk nestekjærlighet til naboer og  
omgivelser og utvikle en kultur for godhet. En menighet som har 
høstet mange frukter ved bevisst å finne måter å praktisere godhet 
på er Norkirken Vennesla. De har sett eksempler på at godhet er 
et språk som mennesker utenfor kirken forstår. 

En viktig og stor del av det arbeidet som gjøres i menighetene 
er barne- og ungdomsarbeidet. Hver uke samles flere tusen barn  
i søndagsskoler, tenåringsklubber, Soul Children-kor og andre  
aktiviteter knyttet til våre menigheter. I Storsalen har de i samar-
beid med Soul Children etablert Soul Church, et gudstjeneste- 
tilbud en gang i måneden for tweens. Soul Church har vist seg å 
treffe målgruppa, og sendes også på YouTube. I Norkirken  
Tromsø kjører de familiekonseptet Jubabaluba. På hjemmesiden 
deres står det: «Jubabaluba er gudstjenesten som snakker slik at 
barn forstår!» Og det er nettopp det vi ønsker at barna skal gripe, 
budskapet om Jesus Kristus. Det jobbes for å samle de som  
arbeider med barn og familie i et nettverk.

Et viktig samlingspunkt for fellesskapene er den årlige pastor-
konferansen. I denne perioden har konferansen vært i Stavanger 
og i Trondheim. På grunn av koronapandemien ble samlingen i 
2020 avlyst. Målet for pastorkonferansen er å inspirere hverandre 
gjennom undervisning, samtaler, tilbedelse og bønn. 

I perioden 2018–2021 har det også blitt jobbet med å etablere 
et tilsyn i menighetene. I løpet av 2021 vil dette være på plass. 



102  Fellesskap i Norge – Treårsmelding 

Generalsekretæren har valgt ut rundt syv tilsynspersoner som får 
ansvar for tilsynet. 

2020 ble et krevende år i og med at koronaviruset slo inn 
over landet vårt. Menighetene valgte å løse utfordringene på ulikt 
vis. Flere valgte å kjøre gudstjeneste på nett. Norkirken Grimstad 
valgte å «streame» gudstjeneste i sin nybygde kirke, mens 
Norkirken Bergen valgte å gjøre opptak i stuene hos dem som 
deltok. Samlet sett ser vi at mange utenfor kirken ble nådd  
gjennom dette. Søndagsskolen på nett i Salem menighet hadde 
over tusen visninger dette året. Før påsken i 2020 valgte Nor-
kirken Tromsø å kjøre rundt med påskehilsener til familiene i 
menigheten. Menighetsnettverket har også hatt flere møtepunkt 
på Zoom. Det har gjort at vi har kunnet holde sammen og dele 
erfaringer med hverandre.

Å dele liv
I Norge i dag er det mange mennesker som sliter med ulike ting i 
livet. Det kan være relasjonsutfordringer, sår fra fortiden, tros-
kriser og mye mer. Våre menigheter bidrar til å møte mennesker 
som trenger noen «å dele liv» med. Flere av våre menigheter  
tilbyr organisert samtaletilbud. En av dem er Salem menighet, 

Menighetene måtte i 2020 
finne nye kreative løsninger å 
møtes på, da en ikke lenger 
kunne samles fysisk på grunn 
av koronapandemien.
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som sammen med regionen og Lukasstiftelsen tilbyr samtaler.  
Trondheim kommune har sett verdien av dette og bidrar med 
økonomisk støtte. 
 En god del menigheter i nettverket tilbyr ulike kurs. Fortsatt 
ser vi at alphakursene når ut til mange mennesker. I tillegg har 
flere samlivskurs blitt arrangert. Storsalen menighet i Oslo har i 
flere år kjørt samlivskurs ipar med Ole Magnus Olafsrud som 
kursholder. Norforsamlinga på Vigrestad har kjørt samlivskurset 
«7 kvelder om å være 2» på Kafé Tårjå.  

Når Indremisjon i sin tid ble etablert i de større byene var  
diakoni et viktig fokus. I dag har vi kanskje ikke like stort trykk  
på dette, men vi ser at det utøves mye diakoni i praksis. For 
eksempel gjør Norkirken Drammen en flott innsats for eldre i 
byen. Norkirken Kongsberg har klart det som mange andre  
sliter med; å innlemme våre nye landsmenn i menigheten. 
Gjennom 22b har Salem menighet i denne perioden sammen  
med flere aktører etablert et populært kafékonsept kalt «Lager  
11», der innvandrere får arbeidserfaring.    

Internasjonal misjon
I de fleste av Normisjons menigheter er det et aktivt fokus på 
internasjonal misjon. Menighetene bidrar både med forbønn og 
innsamlede midler. Flere av fellesskapene ønsker større delaktig-
het i det internasjonale misjonsarbeidet. Det har resultert i flere  
grupper som reiser ut for å besøke arbeidet fra tid til annen. Blant 
annet har flere grupper valgt å bli med på evangeliseringsframstøt 
i Kambodsja. Gjennom dette har de fått et bedre innblikk i det 
flotte arbeidet som gjøres ute i samarbeidslandene våre.

Ledelse og nettverk
I perioden som er lagt bak oss har Ingebjørg Berstad Torp, Vegard 
Tennebø og Jann Even Andresen ledet Misjon i Norge (MIN). 
Med på laget har også mangeårige leder Svein Granerud vært. Det 
har vært en målsetting å jobbe for at det blir plantet flere felles-
skap i Normisjon. I perioden har det blitt dannet seks nye felles-
skap. Noen av de nye fellesskapene har valgt å være med i M4, 
som er et verktøy flere kirkesamfunn og organisasjoner bruker i 
plantings-fasen. Vegard Tennebø er med i styringsgruppen for M4 
i Norge. Normisjon er også med i det tverrkirkelige nettverket 
Sendt som har som mål å plante nye fellesskap i landet vårt.
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Rapport fra skolene
Acta bibelskole
Acta bibelskole ble etablert i 1992, og eies og drives av IMI-kirken. 
Skolen og kirken drives i tett synergi, og tilbyr i dag linjetilbudene 
«disippel», «lovsang», «profeti» og «helbredelse», samt en tilrette-
leggelse for internasjonale studenter.

Det kristne verdigrunnlaget
Acta er en «menighetsbibelskole» tilknyttet Normisjon. Tre dager i 
uken er alle studentene sammen om et grunnlag bestående av 
troslære, bibelfag og personlig utvikling. To dager fordeles de 
innen linjetilbudene. Samspillet mellom skolen og kirken er svært 
viktig ettersom dette både bringer synergier, men også balanser 
mellom faglig utvikling og praktisk erfaring. Klasserom og  
kontorer er i IMI-kirkens lokaler på Tjensvoll rett utenfor 
Stavanger sentrum.

Faglig utvikling
Vi lever i kontinuerlig utvikling knyttet til formålet vårt som er 
uttrykt i våre læreplaner: «..å gi kvinner og menn en utdanning 
som forbereder og dyktiggjør til tjeneste i menighet, misjon og 
samfunn.» Herunder ligger både det å prioritere fagstoff, samt gi 
praktisk erfaring fra dynamisk menighetsdrift, men også stimulere 
og fremelske et mangfold av bevisste kristne ledere i menighet og 
storsamfunn.

Kontakt med Normisjon
Ved siden av Normisjons rektormøter, har jevnlige møtepunkt med 
ansatte i regionen og teamturer til ulike Normisjonssammenhenger 
vært viktige møtepunkt med organisasjonen. Vi ser med positivt 
og optimistisk blikk frem til å videreutvikle samhandlingen.

Om skolen
Høsten 2020 har Acta 41 studenter og 8 ansatte fordelt i drift. 
Tidligere stod IMI-institutt under bibelskolens drift. Nytt dette året 
er at de driver sitt arbeid videre i samarbeid med Høyskolen for 
ledelse og teologi. Skolene er imidlertid fortsatt knyttet gjennom 
en internship-ordning, som tilbyr studenter både akademisk 
utdanning på høyskolenivå, oppfølging av en av IMI-bevegelsens 
ansatte, men også praksis og lederoppgaver opp mot bibelskolens 
studenter og deres felles miljø.

Les mer om skolen på www.actabibelskole.no

IMI-kirken Stavanger

Heleid  
av  IMI-kirken
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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
Skolens formål er å danne unge mennesker på grunnlag av  
skolens kristne basis. Skolekor, bibeltimer og noen årlige frilufts-
gudstjenester er en viktig del av skolens kristne tilbud til elevene. 
Bibel- og samtalegrupper og «katakombemøter» som elevene er 
med på å utforme er også populære arenaer for elevene til å 
snakke om kristen tro.

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 reiste 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 20/21 har vi ca. 107 
elever. 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 Same-
misjon. Vi har kurs og ulike arrangement om sommeren, og det 
er mange som kommer på overnatting gjennom skoleåret. Vi er i 
en trygg økonomisk situasjon med noen utfordringer i og med et 
lavere elevtall de siste årene.

Les mer om skolen på www.altafolkehogskole.no 

Alta folkehøgskole

Deleid  
av Normisjon  

sentralt

Rapport fra skolene
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Bakketun folkehøgskole
Bakketun folkehøgskole ligger i Verdal kommune i Nord-
Trøndelag. Skolen har som mål å formidle evangeliet om Jesus, 
legge til rette for personlig vekst og fremme allmenndanning, 
engasjement og verdibevissthet.

Kristent verdigrunnlag
Vårt verdigrunnlag bygger på Bibelen og Den Norske Kirkes 
bekjennelsesskrifter, og vi arbeider i tråd med Normisjons grunn-
syn. Bakketun er et kristent ungdomsarbeid, hvor målsettingen er 
en del av våre elevers skolehverdag. Her ønsker vi å møte både 
kristne og ikke-kristne elever på en god måte, både gjennom  
ordinær undervisning og i det sosialpedagogiske arbeidet.

Faglig utvikling
Vi ønsker å utfordre hele mennesket og vårt pedagogiske utgangs-
punkt bygger på allsidighet, nærhet og åpenhet. Skolen har rundt 
20 ansatte og et godkjent elevtall på 107, og har de siste årene hatt 
rundt 90 elever. Vi har et bredt fagtilbud og vil for skoleåret 
2021/22 tilby følgende linjer: Sport Ekstrem Australia, Challenge 
Explore, Surf Brett Miljø, Global Forståelse, Film og 
Flerkameraproduksjon, Kunsthåndverk, Musikk Artist, Teater 
Skuespiller og Lyd og Musikkproduksjon.

Kontakt med Normison
Skolen ble opprettet i 1915 og er i dag en egen stiftelse, opprettet  
av Trøndelag Indremisjon i 1993. Skolen er fortsatt nært knyttet til 
Normisjon, bl.a gjennom regionstyret i Trøndelag. Skolen får også 
besøk av bidragsytere fra Normisjon slik som andaktsholdere.

Om skolen
Skolen har et fredet hovedbygg fra 1915 som ble restaurert i 1995. 
Videre har skolen fløyer og et eget internatbygg. Skolen har 107 
sengeplasser. 16 dobbeltrom og 2 enkeltrom med eget bad og toa-
lett, de resterende har felles bad og toalett. Skolen erfarer en grei 
økonomisk situasjon, men både bygninger, inventar og materiell 
trenger stadig vedlikehold og fornying. Vi arbeider ut ifra at Gud 
«vil» Bakketun og at vi som skole har noe å formidle til de elevene 
vi har og som de så kan ta med seg inn i sine liv og til folk de 
møter.

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

Bakketun folkehøyskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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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 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 2020/2021 var det 116 studenter, fordelt på linjene 
World Wide Walk, TT-Til Tjeneste, Musikk, Idrett & Friluft, 
Vekst og Veritas. Gjennom flere år har vi hatt mange studenter i 
praksis rundt i verden, men på grunn av koronasituasjonen har 
det siste skoleåret selvsagt vært annerledes. BiG har i flere år hatt 
et stort fokus på trosforsvar, gjennom blant annet den årlige 
Veritaskonferansen som arrangeres sammen med NLA, NKSS og 
UiO. Skolen har god økonomi, og har de siste årene pusset opp 
tre av fem internat. Uteområdet på skolen er også usedvanlig 
flott og brukes mye gjennom året både av studentene, lag og  
foreninger i området; og på sommeren til store, nasjonale  
sommerstevner.

Les mer om skolen på www.bibelskolen.no 

Bibelskolen i Grimstad 

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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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
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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, med åpenhet og respekt rundt trosspørsmål, der dialog, 
undring og refleksjon skal prege de kristne aktivitetstilbudene. 
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 i 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 rundt 40 elever i år to. Danvik konferanse og Catering 
AS bidrar til økonomisk 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
Folkehøgskolen Sørlandet er organisert som en forening, og den 
eies av Normisjon region Agder (60 %), ImF Sør (30 %) og Agder 
krets av Norges KFUK/KFUM (10 %).

Kristent verdigrunnlag
Skolen er tydelig på formidlingen av Jesus som vår frelser, og vi 
opplever at ungdommene er nysgjerrig på kristen tro. Vi antar at 
kun rundt 25 prosent av elevene regner seg som kristne. Hver dag 
samles elevene til midtsamling med ord for dagen. Vi har også to 
obligatoriske timer i uka med et fag som vi kaller Kristen tro. I 
løpet av en uke er det også flere frivillige aktiviteter med kristent 
innhold.  

Faglig utvikling
Vi tilbyr linjer som har et stort spenn i faglig innhold, og dette gir 
også skolen et mangfold av elever. Storfellesskapet preges derfor av 
dette mangfoldet, og det skaper en god atmosfære for å utvide 
elevenes horisont og menneskesyn. Vi ansatte utgjør også en del av 
dette mangfoldet og hver yrkesgruppe har et genuint ønske om å 
utvikle seg faglig for å imøtekomme framtidens behov hos de 
unge. 

Kontakt med Normisjon
Normisjon Region Agder har seks av medlemmene i foreningen, 
og de blir oppnevnt av Regionstyret. Skolens styre består av sju 
medlemmer (inklusiv ansatt- og elevrepresentant), og tre av disse 
kommer fra Normisjon. Vi er glade for at Regionstyret har priori-
tert skolen ved at Acta-leder i regionen har vært styreleder for sko-
len i flere år- Regionen bidrar også med talerkrefter på tirsdagsmø-
tene våre. Skolens bistandsprosjekt er knyttet til Normisjons arbeid 
i Kambodsja.  

Om skolen
Folkehøgskolen Sørlandet har i flere år hatt god elevsøkning, og 
har i gjennomsnitt hatt 133 elever de siste seks årene. Godkjent 
internatkapasitet er på 125. Vi er 26 personer (ca. 22 årsverk) som 
har skolen som vår arbeidsplass. Nå er vi i starten av en ny strate-
giplan for perioden 2021-26, der løftes følgende fem fokusområder 
frem: Fellesskap, sang og musikk, møteplasser, bærekraft og Jesus.

Les mer om skolen på www.fhssorlandet.no

Folkehøgskolen Sørlandet

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Fredly folkehøgskole
Stiftelsen Fredly folkehøgskole ligger i Børsa i Skaun kommune,  
3 mil sørvest for Trondheim. Skolen ble startet i 1899 i Trondheim, 
og flyttet til Børsa i 1968. Fredly folkehøgskoles pedagogiske mål-
setting 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 bl.a. gjennom obligatoriske morgensam- 
linger og timer, og gjennom frivillige korssamlinger, leirer og  
samtalegrupper. 

Faglig utvikling
For 21/22 annonserer vi følgende linjer: «Go Green: Europa», 
«Wanderlust – Øst-Afrika», «Security - Vekter», «Security – Politi 
og Fengsel», «Trening, Kropp og Kosthold», «Gruppeinstruktør, 
Kropp og Kosthold», «Sportmix», «Friluftsliv - Idrett», «Friluftsliv - 
Beginner», «Brett, Ski og Surf - Lett», «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 3 siste år er 119. Skolen sysselsetter ca. 18 
årsverk fordelt på 22 ansatte. I tillegg eier stiftelsen Fredly barne-
hage med 10 årsverk og 14 ansatte. God elevtilgang gjør økonomi-
en solid, med god egenkapital og likviditet. Satsningsområder de 
siste årene har bl.a. vært bærekraft, psykisk helse, beredskap og det 
sosialpedagogiske arbeidet. Vi har også installert bergvarme i ett av 
internatene og kjøpt inn nye stoler og bord til matsalen.
 
Les mer om skolen på www.fredly.fhs.no

Fredly folkehøgskole

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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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 virksom- 
heten. Verdigrunnlaget formidles gjennom ord for dagen hver  
første time og obligatorisk kristendomsundervisning for alle  
klasser. 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 vitnesbyrd om Jesus. Like 
tydelig som ord, formidles kristen tro gjennom holdning og hand-
ling. Verdiene til Gjennestad er TRO: tillit, raushet og omsorg.

Faglig utvikling
Nye læreplaner blir innført og vi skal være forberedt på å møte 
elevene med oppdatert kunnskap som ruster dem til å møte 
arbeidslivet. Gjennestad VGS er en yrkesskole, og det er viktig  
for oss å gi elevene god praksis.

Kontakt med Normisjon
For å bygge Normisjonsidentiteten, har vi samarbeid med 
Normisjon regionalt og sentralt. Vi har hatt godt samarbeid med 
Internasjonal avdeling i forbindelse med vårt årlige elevprosjekt; 
Martin Luther College i Bangladesh.

Om skolen
Skolen har høsten 2020 et elevtall på 149. 75 elever bor på inter- 
natet. Et nytt undervisningsbygg ble tatt i bruk i januar 2020. Den 
økonomiske situasjonen for Gjennestad er god, selv om skolen går 
med merforbruk grunnet sviktende elevtall. Gjennestad er delt i 
en skoleavdeling og en driftsavdeling. 30 personer er ansatt på 
skolen, 68 i Gjennestad Drift. Gjennestad drift leverer praksis- 
undervisning. 
 Våre linjer er helse og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, 
salg, service og reiseliv samt påbygg til generell studiekompetanse. 
Studiespesialisering og design og håndverk ble lagt ned høsten 
2019 grunnet lave elevtall. Salg, service og reiseliv og gartner har 
startet opp igjen etter å ha ligget nede noen år. 2020 preges av  
koronapandemien, men vi følger anbefalingene tett.

Les mer om skolen på www.gjennestad.no
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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 og eies av Stiftelsen Grenland folkehøgskole. 
Stifterorganisasjonene er Normisjon, KFUK/KFUM og  
kommunen i Grenland.

Kristent verdigrunnlag
Skolens daglige liv er preget av sitt overordnede kristne mål.  
Vårt mål er å skape en trygg arena for de som ønsker et kristent 
fellesskap. Det blir arrangert «Thomasmesser» og nattverd i 
Eidanger Kirke og i skolens kapell. Elevene deltar på kristne  
konserter og arrangementer i nærmiljøet. Skolen har forholdsvis  
få bekjennende kristne elever, men vi har en oppfatning om at 
mange av elevene setter pris på et åpent miljø der en får lov til å 
være «på leit». Gjennom samtaler kommer det fram at skolen har 
stor åndelig betydning for mange elever.

Faglig utvikling
Det er god forståelse for skoleslagets egenart og filosofi i lærer- 
kollegiet, noe som er avgjørende for livet på skolen. Staben har 
god kommunikasjon med elevene om den faglige utviklingen. 
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 et godt faglig utbytte. 

Vi har følgende linjetilbud pr. dags dato: Fotball, Håndball, 
Reiseliv, Backpacker, Botrening, Action og bistand.
For skoleåret 2021/22 tilbyr vi 7 nye linjer.

Kontakt med Normisjon
Vi har god kontakt med Normisjon gjennom lokale tiltak. Vi har 
et lokallag i Skjærgårds LIVE, hvor Normisjon er en av samar-
beidspartene.

Om skolen
Høsten 2020 feiret skolen 100 år. I august samme år innviet vi et 
nytt internat med 60 sengeplasser. Dette er et stort økonomisk løft 
som viser at vi ønsker å være et aktuelt tilbud for unge mennesker 
med gode fasiliteter og godt innhold også i fremtiden.

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

Grenland folkehøgskole
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Gå Ut Senteret
Gå Ut Senteret ligger i Trondheim og er tilknyttet Salem menighet.

Kristent verdigrunnlag
Skolens visjon er å «utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers 
av grenser». Undervisningen bygger på Bibelen, den evangelisk 
lutherske bekjennelse og Lausannepakten. 

Faglig utvikling
I den treårige perioden har skolen fått godkjent fem læreplaner. 
Innholdet på studietilbudene Global disippel og Faith in action har 
blitt organisert i åtte fag; Misjon, Bibelen, interkulturell kompe- 
tanse, personlig utvikling, kommunikasjon og samhandling, 
menighet, disippelliv og lederskap. Høsten 2020 startet det nye  
studietilbudet Bare bibel, som er en systematisk gjennomgang av 
alle Bibelens bøker. 
 Det tradisjonelle misjonærkurset ble gjennomført for siste gang 
høsten 2019. Det nye tjenesteforberedende kurset, Tjeneste og 
ledelse, planlegges med oppstart skoleåret 2021/2022. Den jevnlige 
kontakten med misjonærer og samarbeidspartnere i utlandet bidrar 
til at skolen lever tett på internasjonal misjon. Skolen samarbeider 
med NLA Høgskolen om studier innen tverrkulturell kommunika-
sjon og teologi.

Kontakt med Normisjon
Skolen har jevnlig kontakt med internasjonal avdeling. Studenter 
reiser hvert år til praksisopphold i flere av Normisjons samarbeids-
land. Vi besøker foreninger, menigheter og skoler gjennom året. 
Det er tett kontakt mellom skolen og Acta – barn og unge i 
Normisjon. Normisjon sentralt har to representanter i skolens  
årsmøte og styre.

Om skolen
Skolen har 72 godkjente studieplasser fordelt på fire studietilbud. 
Vi samarbeider med kirker og organisasjoner i en rekke land, både 
i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Gå Ut Senteret skal være et senter 
for misjon og et strategisk verktøy for Normisjon. Etter flyttingen 
fra Hurdal til Trondheim i 2015, er driften lagt om for å kunne tåle 
varierende studenttall. Skolen eier ikke egne skolelokaler eller 
internatbygg.
 
Les mer om skolen på www.gus.no

Gå Ut Senteret
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Haugetun folkehøyskole
Haugetun folkehøyskole startet sin virksomhet i 1912 og ligger 
både landlig og sentralt til, midt imellom byene Fredrikstad og 
Sarpsborg.

Kristent verdigrunnlag
Haugetun folkehøyskole har som mål å formidle kristen tro og 
kristne verdier, og gi hjelp til personlig utvikling. Elevers tilbake-
meldinger er at skolens tydelige profil skaper nysgjerrighet til tro. 
Skolen prioriterer rom for frivillige og obligatoriske aktiviteter 
med utgangspunkt i verdigrunnlaget vårt. For skoleåret 2020-2021 
opprettet vi linjen «Til Tjeneste». En av intensjonene her er et 
medvandrerkonsept hvor elever kan ha nytte av bevisste unge 
kristne gjennom skoleåret. 

Faglig utvikling
Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving. Skolen utvidet fel-
lesfagtilbudet med aktuelle fag som personlig økonomi og karrie-
reveiledning. Vi har også jobbet metodisk med det psykososiale 
miljøet på skolen blant annet gjennom etablering av en 
Helseressurs. I nær fremtid tar vi sikte på å bli sertifisert som 
Miljøfyrtårn. Det forpliktende bærekraftsvedtaket har allerede 
resultert i nytt innhold og nye fokusområder i fellesfag, linjefag og 
valgfag.

Kontakt med Normisjon
Vi opplever et voksende samarbeid med skoleeier Normisjon, 
region Østfold. Det er gjennomført flere aktiviteter som har satt 
«Klyngebegrepet» i bevegelse. Etableringen av «Til Tjeneste» er et 
eksempel på faglig, økonomisk og undervisningsmessig samarbeid 
til felles beste. Skolen er aktiv overfor foreningsliv lokalt som vert, 
arrangør og bidragsyter. Vi støtter videre opp under felles 
bistandsprosjekter.

Om skolen
De tre siste årene har vi hatt et elevtall på 105 elever i gjennom-
snitt. Skolens totaldrift avhenger i vesentlig grad av inntekter fra 
utleie og cateringvirksomhet. Vi har økt ressursen vår på mar-
kedsføring i perioden. 
 
Les mer om skolen på www.haugetun.no

Haugetun folkehøyskole
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Nordvestlandet folkehøgskole
Nordvestlandet folkehøgskole ble opprettet i 1917, og ligger  
naturskjønt plassert i den idylliske bygda Torvikbukt på Nordmøre.

Kristent verdigrunnlag
Vi er en kristen skole, åpen for alle uansett livssyn, tro og  
bakgrunn. Skolen vil gjennom visjonen vår bringe videre de gode 
verdiene fra folkehøgskolens tradisjon, samtidig som vi ønsker å 
være livgivende, åpen, sannhetssøkende og nyskapende. Mange av 
elevene får kristne venner for aller første gang og skaper mange 
gode 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.

Faglig utvikling
Vi tilbyr linjer innen idrett og friluftsliv. I tillegg har vi kreativ linje, 
hestelinje og linja Aktiv hverdag med spesiell tilrettelegging. 
Lærerne har god kompetanse i sine felt.

Kontakt med Normisjon
Skolen har tre eierorganisasjoner: Normisjon, Misjonssambandet 
og Indremisjonsforbundet. Alle er representert i styret med to  
styrerepresentanter hver. I 2020 bestemte skolen at solidaritets- 
projektet elever og ansatte skal jobbe med fremover blir «Like mye 
verdt» i regi av Normisjon.

Om skolen
For skoleåret 20/21 er evalueringsprosjektet «Det sosialpedagogiske 
blikket» med å sette fokus på å ha et godt miljø. Skolen har sunn 
økonomi og god likviditet, takket være overskudd de siste årene. 
Skolen har erfart nesten full skole de siste ti årene. Samtidig har vi 
en gammel bygningsmasse med stort behov for oppgradering. 
Renovering av et internat med en ramme på 20 millioner er den 
store økonomiske satsingen de neste årene. 
 Som en del av en strategisk tenkning, og for allerede i navnet å 
beskrive hvor vi befinner oss geografisk, bestemte skolens eiere å 
endre navn til Nordvestlandet Folkehøgskole sommeren 2020. 
Tidligere var navnet på skolen Høgtun Folkehøgskole. 

Les mer om skolen på www.nordvestlandet.no
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KFskolen i Stavanger
KFskolen i Stavanger en grunnskole med 160 elever. Skolen  
holder til i leide lokaler på Kampen i Stavanger.

Kristent verdigrunnlag
Det kristne verdigrunnlaget er fundamentet skolen er bygget på. 
Skolen har egen fagplan i kristendom, religion og etikk som 
erstatter KRLE 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 et spesielt 
fokus på fem verdier: Kvalitet, kreativitet, godhet, tilgivelse og 
sannhet.

Faglig utvikling
KFskolen følger kompetansemålene slik vi finner de i LK 2020 
som er gjeldende læreplan i Norge. I tillegg jobber vi med lokale 
læreplaner og henter kompetanse utenfra for å sørge for at et 
høyt nivå på det faglige. Sentralt for skolen står tilpasset opp- 
læring for den enkelte elev og vi ser at stasjonsundervisning er et 
godt pedagogisk verktøy for å fremme dette. Skolen jobber også 
med å utvikle kreativ formidling som et pedagogisk verktøy.

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. KFskolen har også deltatt med elevinnslag på arrage-
menter både i IMI-Kirken og regionen. Det oppleves godt for 
skolen å stå i en større sammenheng.

Om skolen 
KFskolen i Stavanger ble startet høsten 2013 med 11 elever. 
Høsten 2020 hadde vi 160 elever fordelt på 10. trinn. Dette er  
full skole i de lokalene vi leier nå. Våren 2021 flytter skolen til 
Solborgmarka like ved Solborg folkehøgskole. Der har vi bygget 
et nytt skolebygg med kapasitet til 364 elever. 

Les mer om skolen på www.kfskolen.no 

KFskolen (Kristen Friskole)  
i Stavanger 

Heleid 
av Normisjon 
regionalt og  

IMI-kirken
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Kristelig Gymnasium ANS
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 flere aktiviteter 
og selv bidra til at miljøet på skolen fremmer trivsel, læring og 
utvikling for den enkelte. Morgenandakten over skolens høyttaler-
anlegg er et samlingspunkt for de 1000 menneskene som daglig har 
sitt virke på skolen.

Faglig utvikling
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 studiespesialise-
ring.

Kontakt med Normisjon
Som en av tre eiere mottar Normisjon innsamlingsbeløpet fra  
skolens elevaksjon hvert tredje år. I 2019 samlet elever inn over 2 
millioner kroner til ulike prosjekter i Bangladesh. Styreleder og  
rektor møter representanter fra eierne på det årlige Forstander-
skapsmøtet. Fagfornyelsen er det jobbet grundig med, og den  
positive effekten av et godt profesjonsfellesskap er tydelig. Digital 
undervisning har vært et satsningsområde noen år allerede, men 
det siste året har vi hatt et enormt kompetanseløft her.

Om skolen
Det siste året har vært krevende på grunn av pandemisituasjonen i 
verden, men situasjoner som krever god omstillingsevne blir også 
en test på hvor robust skolen er. Elevtjenesten vår har etablert seg 
som et ressursteam som følger opp elever med behov for tettere 
oppfølging. Økonomien vår er god, men vi håper at kapitaltil- 
skuddet til friskolene i fremtiden vil gjenspeile de reelle utgiftene  
til vedlikehold av skolebygg o.l. Behovet for å utføre større vedlike-
holdsarbeid og oppgraderinger blir stadig mer prekært.

Les mer om skolen på www.kg.vgs.no

 

Kristelig Gymnasium

Deleid  
av Normisjon  

sentralt
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Kristen videregående skole 
Trøndelag (KVT)
Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) ble etablert i 1978, og 
ligger på Tiller sør i Trondheim.

Kristent verdigrunnlag
Kristen tro og verdier er fundamentet skolen er bygd på og målet 
er at dette skal møte elevene i hele skolehverdagen. Alle elevene har 
kristendom som fag og hver skoledag starter med et ord for dagen. 
Skolen har skoleprest i 50 prosent stilling som blant annet har 
ansvar for de årlige kristendomsprosjektene og elevaksjonen. KVT 
skal være tett på den enkelte elev og ha så god takhøyde at vi kan 
skimte en himmel over oss.

Faglig utvikling
Faglig utvikling er en kontinuerlig prosess som skjer på mange 
plan. KVT er en skole som er kjent for høy kvalitet, faglig kompe-
tente lærere og et godt læringsmiljø. Fra høsten 2020 står innføring 
av kunnskapsløftet i fokus med nye læreplaner. Det jobbes godt 
med faglig utvikling.

Kontakt med Normisjon
Normisjon er deleier, sammen med NLM og NMS. Hoved-
kontakten med eierne skjer gjennom styret og på årsmøtet. Ut  
over dette er vi invitert inn på noen regionstyremøter sammen 
med andre skoler i regionen. Pengene fra skolens elevaksjon går til 
Normisjon hvert tredje år. Dette er aktivitet som er med på å skape 
et engasjement for arbeidet som eierorganisasjonene driver og gir 
elevene mulighet til å utvide perspektivet sitt.

Om skolen
KVT gir undervisningstilbud i Helse og oppvekstfag, Påbygg-
ingskurs, Idrettsfag og Studiespesialisering. Skoleåret 2020/21 er 
skolen fylt opp og har totalt 562 elever. De siste to årene har vi 
investert i nybygg og oppgradering av skolebygget. Vi har fått 12 
nye klasserom, grupperom og nye hensiktsmessige arbeidsplasser 
for lærerne. Ny kantine og nytt bibliotek samt ny administrasjons-
fløy er også på plass. Det meste av kostnadene er lånefinansiert og 
det betyr at økonomien vil være noe strammere framover. Vi er 
avhengig av å fylle opp skolen med elever for å forsvare utgiftene. 

Les mer om skolen på www.kvt.vgs.no

Kristen videregående  
skole Trøndelag

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Kristen videregående skole – 
Nordland (KVN)
Kristen videregående skole - Nordland (KVN) ligger på Nesna, et 
lite skolested på Helgelandskysten. Skolen startet opp med elever 
høsten 1991.

Kristent verdigrunnlag
Skolen arbeider med det kristne verdigrunnlaget på ulike måter. 
Viktigst er den daglige samlingsstunden med andakt der hele skolen 
samles. Vi har i tillegg faget kristendom for alle elever på Vg1 og 
Vg2. I samarbeid med den lokale frikirken tilbyr KVN «kveldsmat-
prat» en kveld i uka, hvor vi samles til samtale rundt et valgt tema 
og spiser kveldsmat sammen.

Faglig utvikling
Skolen har det siste året arbeidet med fagfornyelsen i tillegg til mer 
pedagogisk bruk av IKT. Det nye utdanningsprogrammet 
Informasjonsteknologi startet høsten 2020.  Det ser ut til å bli en 
positiv tilvekst til skolen.

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 sitter i 
skolens representantskap. I tillegg til Normisjon er dette Frikirka og 
Misjonsselskapet. I Nordland har vi kontakt med og hatt besøk av, 
regionleder i region Nordland med jevne mellomrom.

Om skolen
KVN er en forholdsvis liten skole med 110-120 elever og en god 
stab med dyktige ansatte. Vår styrke er at det er lettere å se den 
enkelte elev og en forsvinner ikke så lett i mengden. KVN satser 
også på miljøaktiviteter. Skolen er åpen på kveldstid, der elevene har 
tilbud om leksekafé, miljøkvelder og KVN-trim. 
 Vi har de siste årene dessverre hatt en jevn nedgang i elevtallet. 
Nedgangen har medført en anstrengt økonomisk situasjon. Skolen 
har flere år gått med underskudd, noe som har medført en svak 
egenkapital.  Skolen har heldigvis lite gjeld og det arbeides aktivt 
med å snu trenden.  Nedgangen henger sammen med en nedad- 
gående befolkningsutvikling i regionen.

Les mer om skolen på www.kvn.no

Kristen videregående skole 
– Nordland

Deleid  
av Normisjon  

regionalt
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Musikkfolkehøgskolen Viken

Musikkfolkehøgskolen Viken

Etablert 2. november i 1901, ligger ved Mjøsas bredd på Gjøvik.

Kristent verdigrunnlag
«Vi vil at alle på Viken skal oppdage mer av fellesskapets, musik-
kens og det kristne budskapets mysterium og kraft». Vi vil legge til 
rette for respons og anerkjennelse. Vi legger vekt på å gjøre andre 
gode, utvikle selvinnsikt og musikalsk kompetanse. Vi legger til 
rette for å utvikle evne til dialog og til å ta ansvar for omgivelsene 
lokalt og globalt. Vi vil gi muligheten til å lære Jesus bedre å  
kjenne.

Faglig utvikling
Alle er vi utilstrekkelig enestående. Vi har tro på at et år på Viken 
er et utviklingsår, hvor ansvar og frihet til å velge trenes. Vi flytter 
fokus fra karakter til karakter og mener at «undringskompe- 
tanse» er sentralt for å forstå omverdenen bedre. «Det er i møte 
med andre at jeg blir til, og kan være meg» (Martin Buber).

Kontakt med Normisjon
Vi forsetter på femte året med arbeidet der Santalmisjonen «slapp» 
santalene. Vi skal ha utvekslingselev fra dem hvert skoleår og er 
årlig på utvekslingsbesøk med ca. 20 studenter til Dumka og 
omegn, steder hvor både Paul Olaf Bodding og Lars Skrefrud  
virket. Musikkfolkehøgskolen Viken er en egen stiftelse hvor  
styremedlemmene velges av region Oppland. Vi ønsker mer 
nytenkning rundt folkehøgskoler fra Normisjon sentralt. Som den 
største leverandøren av studenter til NLA-Staffeldts gate er vi en 
viktig bidragsyter til morgendagens lokale musikkhelter.

Om skolen
Vi har en visjon om å være et musikalsk senter, hvor vi fører den 
kristne og musikalske arven videre. Også overfor barn og unge i 
lokalsamfunnet gjennom Byscena Bedehuset. Viken er godkjent 
for 110 studentplasser, med et tillegg på inntil 20 prosent. Skolen 
drives i økonomisk balanse og vi har ryggrad til å betjene våre lån.
 
Les mer om skolen på www.musikkfolkehogskolen.no

Heleid  
av Normisjon  

regionalt



122  Rapport fra skolene – Treårsmelding 

Sandviken

Breistein

Høgskolen i Staffeldtsgate

Gimlekollen

Deleid  
av Normisjon  

sentralt NLA Høgskolen
NLA Høgskolen har avdeling i Bergen, Kristiansand og Oslo.

Kristent verdigrunnlag
Hovedsaken er å være en kristen forskingsbasert utdanningsins- 
titusjon som stimulerer til personlig vekst og utfordrer til aktivt 
engasjement i skole og samfunn, nasjonalt og globalt.

Faglig utvikling
Høgskolen har aktive fagmiljø som tar del i nasjonale og interna-
sjonale forskernettverk. Fagmiljøene publiserer både nasjonalt og 
internasjonalt. Vi arbeider fortsatt med å utvikle større og mer 
robuste forskergrupper. Vi har hatt økning av studenter i alle  
faglige avdelinger. Noen av fagene er likevel ikke større enn  
nødvendig og deler av vår fagportefølje er derfor sårbar. Vi skal 
fortsatt drive høgskole og være en kristen forskningsbasert utdan-
nings-institusjon som stimulerer til personlig vekst og utfordrer 
til aktivt engasjement i skole og samfunn, nasjonalt og globalt. 

Kontakt med Normisjon
NLA Høgskolen arbeider for en samlokalisering av virksomheten 
i Bergen og leie av større lokaler i Oslo. Dette vil gi oss vesentlig 
mer effekt av fusjonen. I forbindelse med høgskolens byggepro-
sjekt er det etablert et eget eiendomsstyre, og vi arbeider nå med  
å bygge ny campus i Bergen på Minde, med planlagt innflytning i 
2024. I Oslo ser vi på en løsning sammen med Diakonhjemmet, 
også med planlagt innflytning i 2024. NLA Høgskolen eies delvis 
av Normisjon.

Om skolen
NLA Høgskolen fortsetter sin gode vekst og har på mange områ-
der hatt en positiv utvikling de siste årene.     
 Studiepoengproduksjonen har gått opp med 12,4 prosent til 
2073 i 2019. Resultatet for det siste året viser et foreløpig drifts- 
overskudd på 4,8 millioner. Egenkapital og driftsoverskudd er  
tilfredsstillende. Det er bare små endringer i studiepoengsproduk-
sjonen. På grunn av tilførte midler med nye studieplasser, regner 
vi med at de statlige tilskuddene for virksomheten vil øke videre 
de neste årene. Vi budsjetterer med fortsatt overskudd for 2020, 
og driver stram budsjettstyring.

Les mer om skolen på www.nla.no
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Nordfjord folkehøgskule
Nordfjord folkehøgskule vart starta i 1923, og er heileigd av 
Normisjon region Sogn og Fjordane. Skulen ligg på Vereide i 
Gloppen kommune, midt mellom bre, fjell og fjord.
 
Kristent verdigrunnlag
Skulen sin visjon er: Vi vil sette spor under ein open himmel.
Ut frå denne målsettinga er følgande verdiar utleia: 
• Vi vil formidle kunnskap
• Vi vil skape glede over naturen og i naturen
• Vi vil legge til rette for kristen tru og vekst
• Vi vil inspirere til ein gjennomtenkt livsstil
• Vi vil vere trygge og gjere andre trygge
 
Faglig utvikling
Skulen har etablert seg som ein leverandør av friluftsfag på høgt 
nivå. Tilsette vert oppmoda til kursing og etterutdanning. Like  
viktig som det friluftslivfaglege er det sosialpedagogiske arbeidet. 
Vi har gjennom dei siste åra styrka denne delen av arbeidet  
mellom anna ved å tilsette eigen sosiallærar.
 
Kontakt med Normisjon
Som heileigd skule er vi ein naturleg del av Normisjon som  
bevegelse.
 
Om skulen
Dei siste åra har vi hatt mellom 135-150 elevar frå heile landet, 
med nokre internasjonale elevar kvart år. Vi har dermed hatt god 
søking og fulle hus. Vi har over lengre tid jobbet med eigen  
klima-og miljøprofil, og valde i 2019 å kutte ut internasjonale  
flygningar. Framover vil vi også fokusere på andre område innan 
bærekraftstematikken. Skulen ønskjer å ha ein tydeleg kristen  
profil. Vi har ein elevmasse med ei blanding av ulike ståstader i 
høve til kristen tru. Det er ei spennande og stor oppgåve å få  
formidle evangeliet til desse flotte ungdomane, og det kristne  
fellesskapet er ein integrert del av kvardagen på skulen.
  
Les meir om skulen på 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 
to faste trospraksiser som er lagt til elevenes fritid. Et lavterskel-
tilbud «kveldstanker» og «husmøter» med andakt.  
Morgensamlinger har gjerne et kristent innhold, og vi arrangerer 
fire årlige skoleandakter.
 
Faglig utvikling 
Vi har gode faglige tilbud som ved alle linjer forbereder elevene 
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 under-
visning. 
 
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 120 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 kvm og i 2018 vår nye flotte  
flerbrukshall på 900 kvadratmeter. Sommerdriften er også en  
viktig økonomisk bidragsyter.

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

Risøy folkehøyskole

Deleid  
av Normisjon  

regionalt



Treårsmelding – Rapport fra skolene 125

Sagavoll folkehøgskole
Sagavoll er landets eldste kristne folkehøgskole, etablert i 1893, 
og ligger på Gvarv i Midt-Telemark.

Kristent verdigrunnlag
Vår visjon er ungdom som blomstrer i et godt fellesskap, med 
en himmel over livet. 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 personal og elever del-
tar. Skolen legger stor vekt på kristendomsundervisning, og har 
mange valgfag innen kristen tro. Vi ser det som en viktig oppga-
ve å øke elevenes kunnskap på dette området. Vi ønsker å møte 
elevene i samtaler, blant annet gjennom bibelgrupper de organi-
serer selv. Mange av våre elever har en kristen bakgrunn, og for 
dem så vel som for andre elever oppleves det godt å komme til 
en skole der de kan være seg selv, også når det gjelder tro.

Faglig utvikling
Linjetilbudet er svært variert, og vi ønsker fortsatt bredden som 
gjør at mange ulike mennesker møtes. Personalet kan søke
om videre- og etterutdanning innenfor sine fagområder.

Kontakt med Normisjon
Skolen er en selveiende stiftelse der Normisjon oppnevner to 
styremedlemmer. Representanter fra organisasjonene møtes på 
ulike møter og aktiviteter. Sagavoll har hatt god kontakt med 
Normisjon angående Prosjekt Øst Asia, der skolens bistands- 
prosjekt støtter Normisjons arbeid i Kambodsja i en treårs- 
periode. Vi har også hatt samarbeid med linjen Global Cuba, 
der elevene møter menigheter og ungdomsarbeid på Cuba, hvor 
Normisjon har bistått skolen med kontakter.

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 valgfag- 
stilbud. Sagavoll ønsker å ha en tydelig kristen profil, og å utfor-
dre elevene på menneskeverd og samfunnsengasjement. Skolen 
har stabil økonomi, med 21 årsverk, 125 elever og 11 stipendia-
ter. Godkjente internatplasser er 124, og maks elevårstall er 149. 
Styret har vedtatt bygging av nye internater i 2026.

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
Målet med skolens drift er formulert i skolens vedtekter: 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. I hverdagen betyr det: kristen  
morgensamling med dagens ord, fellesfag med tro og liv, bibel-
grupper, kristne samlinger, konserter og samtalegrupper.

Faglig utvikling
Elevene skal oppleve mening og mestring. Lærerne får mulighet  
til å videreutvikle seg innen egne fag gjennom kurs og nettverk. 
Skolen satser på at lærerens profesjonsfaglige kompetanse skal 
deles og utvikles i kollegiet.

Kontakt med Normisjon
Vi har en tett kontakt med Normisjon region Rogaland. Våre eiere 
uttrykker skolens opplegg og møter med ungdom som en sentral 
del av deres ungdomsarbeid. Vi har god kontakt med IMI-kirken 
og ny KF-skole som nærmeste nabo.

Om skolen
Vi er en breddeskole som tilbyr en faglig bredde i linjetilbudet og 
arbeider kontinuerlig med utvikling av linjetilbudet. Nå med to 
helt nye linjer: filmmusikk og låtskriving, begge med oppstart  
høsten 2021. Skolen har en sunn økonomi og et godt grunnlag  
for drift og utvikling av eldre bygninger som nå krever renovasjon. 
Dette arbeidet er igangsatt. 
 Halvard Aase er ny rektor fra august 2020. Skolen har et god-
kjent tilskuddselevtall på 162 elever. Skoleåret 20/21 takket 129 
elever ja til skoleplass. Koronasituasjonen krever ekstra ressurser 
og organisering både for å hindre smittespredning, men også for å 
gjøre smittesporingen gjennomførbar ved eventuelt utbrudd. Disse 
forholdene har økt driftskostnadene for skoleåret 20/21. 

Les mer om skolen på www.solborg.fhs.no
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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 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, kristendomsun-
dervisning og samlingar ved skulen.

Faglig utvikling
Dei siste tre åra har Sunnfjord folkehøgskule hatt linjene: Foto, 
Volleyball, Sport Adventure, E-sport, Fjellsport Freeride og Dans 
og idrett. Skuleåret 2021–2022 håpar vi å få elevar til å starte opp 
Global Action, Fotball Multisport, Musikal Teater og Paragliding 
Friluftsliv i tillegg. I undervisninga legg vi opp til fellestimar,  
linjetimar og valfag. Fellestimane er knytt opp mot dei sentrale  
satsingsfelta ved skulen, miljøprofil, verdiar, solidaritet og kristen-
dom. Elevar med særskilte behov får tilrettelegging på linjene, og 
skulen er godt tilrettelagt for personar med funksjonsnedsettelser. 
Kvalitetsutvikling skjer gjennom kurs, pedagogiske samtalar og 
fagplanarbeid.

Kontakt med Normisjon
Sunnfjord folkehøgskule er ei stifting. Regionstyret for Normisjon 
utgjer representantskapet for skulen. Skulen legg godt til rette for 
kurs og samlingar, og blir mykje brukt av lokalsamfunnet og  
andre organisasjonar. Vinteren 2019 flyttet fellesskapsutviklar i 
Normisjon, Stian Stokkebekk, inn på kontor ved skulen. 

Om skulen
Sunnfjord folkehøgskule er med i prosjektet Klimarekneskap. Vi 
legg vekt på det globale perspektivet med omfattande bistands- 
arbeid, og har vore med å etablere Kamam folk high school på  
Sri Lanka. Vi støttar drifta ved denne skulen. Elevtalet ligg mellom 
70–100 kvart år, og vi har 115 godkjente elevplassar. Hausten 2020 
arrangerer vi vårt siste kortkurs og elles driv skulen Solvang barne-
hage. Om sommaren er skulen vandrarheim. Etter overskot i 2017 
og 2018 gjekk skulen med underskot i 2019.

Les meir om skulen på www.sunnfjord.no. 

Sunnfjord folkehøgskule

Heleid  
av Normisjon  

regionalt
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Tomb 
Tomb videregående skole startet opp i 1939 og feiret 80-årsjubile-
um i 2019.

Kristent verdigrunnlag
Skolens kristne fundament kommer til uttrykk i daglige morgen-
andakter, ord for dagen i 3. time og felles ukentlig morgensamling. 
Kristendomsfaget er obligatorisk for Vg1- og Vg2-elever. Skolen 
har egne temadager, og høsttakkefesten har blitt en tradisjon med 
den kristne forvaltningstanken og enkeltmenneskets verdi i  
sentrum. God faglig kompetanse, egnethet og identitet med det 
kristne verdigrunnlaget er kjennetegnet på Tomb. 

Faglig utvikling
Skolens ansatte har fokus på Fagfornyelsen og nye læreplaner,  
både individuelt, i fagseksjoner og i plenum. Ledere gjennomfører 
skolevandring i undervisningen. Kollegaveiledning og elevfokus 
står sterkt hos personalet.

Kontakt med Normisjon
Tomb har ulike møtepunkt med Normisjon sentralt og lokalt. 
Regionen stiller hvert år med ansatte til Alfakurs. Tomb Dagsverk 
og Vårløpet, elevenes innsamlingsaksjoner, går til et av Normisjons 
prosjekter i Bangladesh. 

Om skolen
Skolen har 379 godkjente elevplasser. 285 elever er i 2020 fordelt 
på 15 skoleklasser. Utdanningsprogrammene er naturbruk (land-
bruk, hest og friluftsliv), studiespesialisering, bygg og anleggs- 
teknikk, TIF (teknologi og industrifag), samt påbygging til  
studiekompetanse. Om lag 170 elever bor i internatet.
 Tomb har de siste årene vært gjennom en større utbyggings- 
periode. Rehabilitering av eldre bygg er fortsatt et satsingsområde. 
I 2021 er planen å bygge nytt grisehus og hybelhus. En ombygging 
av biogassanlegget startet opp høsten 2020. Sommeren 2021 plan-
legges det utleie av internatet til konfirmasjons- og ungdomsleirer. 
Høsten 2020 ble det plantet ti nye eiketrær i eikelunden 
Verkenslund, Østfolds største eikelund som er et biotopvernom- 
råde. Friskoler balanserer i et krevende økonomisk terreng, men de 
siste årene har gitt skolen positivt driftsresultat.

Les mer om skolen på www.tomb.no 
 

Tomb videregående skole

Heleid  
av Normisjon  

sentralt
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Øya videregående skole
Øya videregående skole ble opprettet i 1979, og ligger i Melhus 
kommune sør i Trøndelag. 

Kristent verdigrunnlag
Kristne verdier skal prege skolehverdagen. Elevene samles daglig til 
«ord for dagen» og ukentlig til kristendomsfag hvor elevene velger 
praktiske retninger. Skolegudstjenestene arrangeres av elevene i en 
av disse praktiske retningene. Morgensamlingene på skolen følger 
en plan som gir god synlighet for hva Normisjon er og står for. På 
kveldstid finnes et lavterskeltilbud hvor Jesus blir formidlet på en 
livsnær måte.

Faglig utvikling
Fagfornyelsen gir skolen en fin mulighet til å tenke nytt om for-
midling av fagkunnskap.  Det jobbes også aktivt med 2 nye tilbud 
innen det 3-årige løpet for studiespesialisering. Elevene vil da velge 
mellom linjene Afrika (bistandsfokus) og Ekstremsport (aktivitets-
fokus). Det jobbes innenfor landbruksutdanningen med utvik-
lingsprosjekter innen jordhelse og karbonfangst.

Kontakt med Normisjon
Vi som er på Øya til daglig er stolte over å jobbe på en skole som 
er heleid av Normisjon. Vi har et godt samarbeid både med Region 
Trøndelag og hovedkontoret. Det som er mest merkbart i elevmil-
jøet er at Acta er en stor ressurs på Alphakurs for elevene, som er 
et populært tilbud.  Elevene engasjerer seg årlig i «Gi en dag», som 
er en internasjonal hjelpedag. På våren arrangeres det et sponsor-
løp som også gir penger til et dagsenter i Kathmandu (ABBS).

Om skolen
Skolen har et godkjent elevtall på hele 405 elever. Godkjenningen 
er fordelt på ungdomsskolen, Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk 
og Studiespesialisering. Elevtallet ligger nå på ca. 260 elever og  
stiger hvert år. Kapasiteten på 105 elever på internatene fylles også. 
Videre er planen å få ny idrettshall og etter hvert nytt skolebygg på 
videregående. Det vurderes fortløpende å utvide internatkapasite-
ten. Skolegårdsbruket er i god og stabil drift. 
 Totalt sett har skolens økonomi vært stabilt god i mange år. 
Det har gitt Øya mulighet til å bygge opp likviditet til å tåle  
svingninger i elevtallet. 

Les mer om skolen på www.oya.vgs.no 

Øya videregående skole

Heleid  
av Normisjon  

sentralt



130  Rapport fra skolene – Treårsmelding 

Normisjons barnehager
Normisjons barnehager er et viktig redskap for å kunne gi barn en 
trygg og stimulerende hverdag. Med en kristen verdibase gir de 
barna et møte med kristen tro i samtale om de kristne høytider og 
ved å formidle fortellinger fra Bibelen. Et nært og godt samarbeid 
med foreldre kan også bidra til å gi disse et troverdig møte med de 
verdier barnehagen bygger på.
 Flere av Normisjons barnehager driver svært godt, har gode 
lokaliteter og uteområder, godt HMS-system og driver med økono-
misk overskudd. Andre har det mer krevende med mindre veleg-
nede lokaler og uteområder, og sliter med å holde driften i balanse. 
Bevissthet om tilknytningen til Normisjon varierer og det er ønske-
lig å styrke den. Det er også et behov for å styrke og støtte styrear-
beidet i barnehagene.                              
 Normisjons barnehagenettverk ønsker å knytte barnehagene 
sammen, formidle faglig kunnskap og inspirere til utvikling og 
nytenkning. Barnehagene er viktig for å nå visjonen vår: Jesus 
Kristus til nye generasjoner og folkeslag.
   

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
 Sørbyen barnehage 
 (tidligere Viken barnehage)

Gjennomfaret 4, 2818 Gjøvik
Barnehagen er en stiftelse eid av 
Musikkfolkehøgskolen Viken.

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 36 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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Landsstyret
Perioden 2018-2021

LEDER:
• Hallgeir Solberg 
  Kvål

NESTLEDER:
• Ekaterina 

Aleksandrovna 
Samara

  Trondheim

MEDLEMMER:
• Torstein Eidem Nordal
  Sandnes
• Trygve B. Svendsen
  Skudeneshavn
• Magne Gryvill
  Oslo
• Morten Dahle Stærk
  Moss  
• Magne Supphellen
  Straume (Bergen)
1. VARA:
• Berit Reinertsen 

Sadvik
 Erfjord
2. VARA:
• Marie Harbo Øygard
  Oslo
3. VARA:
• Ingebjørg Stubø
  Gjøvik
ANSATTES  
REPRESENTANT:
• Roar Flacké
  Åkrehavn
VARA: 
• Christian Otto Ruge
  Oslo
OBSERVATØRER FRA 
LANDSRÅDET FOR 
ACTA – BARN OG UNGE 
I NORMISJON,  
UTEN STEMMERETT:

• Einar Weider
VARA:
• Helene Prestvik

Kontroll-
komiteen
LEDER:
• Ragnhild Gravem
  Dokka

MEDLEMMER:
• Terje Hærås
  Skien
• Pål Rune Winther 

Jørgensen
 Bergen
1. VARA:
• Steinar Løsnesløkken
  Heidal
2. VARA:
• Berit Danielsen
  Skedsmokorset
3. VARA:
• Trond Langen
  Sandnes

Valg-
komiteen
LEDER:
• Terje Homedahl
   Bjørkelangen

MEDLEMMER:
• Hildegunn Gjesdal 

Tennebø
  Sandane 
• Tove Rustan Skaar
   Lillesand  
• Maria Teistedal Vikre
   Oslo
1. VARA:
• Odd Terje Høie
  Sandnes

2. VARA:
• Ole Jakob Dyrnes
  Bøverbru
3. VARA:
• Sveinung Susort
  Orkdal
4. VARA:
• Helga Bonden Lund
 Sandefjord
ANSATTES 
REPRESENTANT:
• Else Kari Bjerva
 Oslo

Landsråd for 
Acta – barn 
og unge i 
Normisjon 
Perioden 2018-2021

LEDER/LANDSRÅDS-
REPRESENTANT I 
LANDSSTYRET: 
• Einar Andreas Weider                    
  Nestleder t.o.m.
 30.11.19: 
• Margrethe Sundvoll                    

STYREMEDLEMMER:
• Johanne Saxegaard                        
• Bendik Melling 

Grøthe                 
• Helene Prestvik 

Karlsen               
• Kristian Dysthe    
1. VARA: 
• Johan Olav Nyberg       
2. VARA:
• Julie Øvstegaard                               
3. VARA, ble fast 
   medlem f.o.m.        
   01.12.19:
• Eline Hæåk                                         

ANSATTES  
REPRESENTANT:
• Margrethe F. Kollerud                   
VARA FOR ANSATTES 
REPRESENTANT:
• Kristine Kjetså-Norum                    

Kontroll-
komiteen

LEDER:
• Henrik Solberg
 Gjøvik

MEDLEMMER:
• Martin Jakobsen
  Kristiansand
• Børge Gullbekkhei
  Tromsø
VARAMEDLEM:
• Kristian Blindheim 

Lausund
  Oslo

Valg-
komiteen
LEDER:
• Marit Elisabeth 

Berling 
Grimstad

MEDLEMMER:
• Ørjan Tinnen
  Trondheim
• Maria Teistedal Vikre
  Oslo
• Inger Synnøve Gjære  
  Trondheim (ansattes 

representant)
• Stine Hopland 
 Nordfjordeid (vara 

ansattes representant) 
• Kristian Dysthe 
 Oslo (landsrådets 

representant) 
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Felles-
kontoret

Bibelskolen i 
Grimstad
Olav Dørdal
Anne Henningsen
Marit Berling
Anne Hodnebrog
Kasandra Koliagki
Johan Filip Løvgren
Vidar Moseid
Oddrun Pedersen
Karin Riska
Bjarte Sandal
Per Sigve Særheim
Bjørg Topstad
Anne Mari Vadset
Tommy Land
Anette Engell 

Løkamoen
Espen Hetland
Tobias Meling Berge
Torbjørn Brennum
Inger Karlsen 

(31.08.2019)
Philip Mitu
 (31:08.2019)
Jostein Asen 

(30.09.2018)
David Fredriksen 

(30.09.2019)
Kjetil Vestel Haga
 (sluttet 2020)
Aasmund R Scheie 

(sluttet 2020)
Joachim Ring
 (sluttet 2020)

Gå Ut Senteret
Ørjan Tinnen,
 rektor
Sigrid Håland
 administrasjons- 
 medarbeider
Barbro Dragsjø
 lærer

Lars Olav Gjøra
 lærer
Synnøve Aanstad 

Baghirova
 lærer

Ettåringer:
Brynjar Muren
Fanny Muren
Frida Iversen
Emilie Sagen
Hildegunn Håbrekke
 administrasjons-
 medarbeider
 (sluttet 2020)
Thomas Bølum 
Kjørstad
 (sluttet 2019)
Einar Strøm
 (sluttet 2018)

General- 
sekretariatet
Kjetil Vestel Haga,
  generalsekretær  

(fra 1.10.20)
Anne Birgitta 

Langmoen Kvelland,
 generalsekretær  

(sluttet 31.8.20)
Ole Martin Rudstaden,
  ass. generalsekretær 

(sluttet 31.11.20)

Økonomi- og 
administrasjons-
avdelingen
Trude Andersen, 
  Økonomi og 
 administrasjonssjef 

(sluttet 31.5.20) 
Stein Ole K. Varhaug,  

økonomi- og adm.
leder  (sluttet 2019)

Elisabeth Nilsen,
 organisasjonssekretær 
Eivind Milton Saaghus,

  økonomi- og adminis-
trasjonssjef  
(fra 15.9.20)

Kjell Magne 
Sørumshagen,

  økonomirådgiver
Lillian Dombestein, 

daglig leder Galleri 
Normisjon

  (sluttet 2019)
Anita Thorängen, 
 daglig leder Galleri  

Normisjon
Gudrun Homstvedt, 

økonomikonsulent
  (sluttet 2019)
Eva Marie Nørstrud, 

gjenbrukskonsulent 
  (sluttet 2018)
Åshild Marie Sandvik, 

gjenbrukskonsulent
  (sluttet 2019)

IKT
Knut-Bjarne Nordhaug, 

it-konsulent
 (sluttet 2019)

Testamentariske 
gaver
Olav Vold (frivillig) 

Drift Bolig
og Gård 
Nå: Normisjon 
Eiendom AS
Ruurd de Vries,
 eiendomsleder
Torleif Tveten, 
 driftstekniker
Anita Næss Thorängen,  

utleieansvarlig 
 (sluttet) 
  (til Galleri Normisjon i 

2019)

Personal
Else Kari Bjerva,
 personalleder
Eva Louise Hansen, 

personalkonsulent

Misjon i Norge
Svein Granerud, 
 Seniorrådgiver
 (pensjonist 2020)

Medie-  
og marked
Ole Martin Rudstaden, 
 medie- og markedssjef 

(sluttet 2019)
Mari-Anne Nybraaten,
 medie- og 
 markedsleder 
Morten Barth-Hansen, 

databaseansvarlig
Ann Kristin Ruud, 

innsamlingskonsulent
Hanne Liv Gryting,
 grafisk designer
Sunniva Vikan,
 informasjonsrådgiver
  (sluttet 2020)
Markus Plementas,
  Redaktør TV-Normisjon
  (sluttet 2019)
Pål Atle Normann,
  innsamlingsrådgiver
Sigrid Rege Gårdsvoll,
 kommunikasjons-
 rådgiver 

(sluttet 2020)
Inga Lill  Nord Nyvoll,
  kommunikasjons-
 rådgiver
Sindre Edin Røyland,
  fundraiser
  (sluttet 2017)
Martha Dragsund 

Ellingsen,
 innsamlingsrådgiver
  (sluttet 2018)
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Camilla Gullbrekken,  
 Innsamlingsrådgiver
Mari Jelmert,
 innsamlingsrådgiver
 (sluttet 2019)  

Agenda 3:16  
(skilt ut som egen 
avdeling 2018)
Kristin Malmin, 

 redaktør
Per Arne Gjerdi,
   journalist 

Birgit Lopacki,
  journalist
Torunn Hvale, 

grafisk designer
Randi Sivertsen,
 markeds- og
   opplagsansvarlig
Martin Hasseleid,
  markedskonsulent
  (slutter febr. 2020)
Anne M. Gihlemoen,
  markedsførings-
 konsulent

Misjon  
Internasjonalt
Dag-Håkon Eriksen, 
 internasjonal leder
  (sluttet 2019)
Tore Bjørsvik
  Internasjonal leder,
 (fra 18.5.20)
Marianne Næss 

Norheim,
 misjons- og 
 prosjektrådgiver
Oddvar Holmedahl,
 misjons- og pro-

sjektrådgiver
 (pensjonist 2019)
Bjørnar Lemvik,
 misjons- og  

prosjektrådgiver
 (sluttet 2020)

Boro Galgalo Mole,
 misjons- og 
 prosjektrådgiver
  (sluttet 2019)
Ingrid Straume,  

misjons- og  
prosjektrådgiver 

Mirjam Artmark 
Aanensen,

  misjons- og  
prosjektrådgiver

Kristin Bøhler,
 misjonskonsulent
Erik Bøhler, 
 Misjonskonsulent

Samarbeids-
landene
Aserbajdsjan
Neal Williams, 
  direktør
Synnøve Aandstad 

Baghirova
  (sluttet 2020)
Bjørn Agnar Wegge
  Frivillig rådgiver

Mali
Therese Glendrange,
  direktør
Guri Enger
Karen Ekern
  (Pensjonist 2020)
Geir K. Lindahl
 (sluttet 2020)
Hilde Halvorsen
  (4 måneder i året) 
Alf Halvorsen
  (4 måneder i året)

Senegal
Møyfrid Moskvil
  (sluttet 2018)
Kristian Moskvil
  (sluttet 2018)

Ingrid Amlie
  (sluttet 2020)
Einar Amlie
  (sluttet 2020)
Kari Soppeland 

Jøssang 
Andres Jøssang 
Gunnar Svanholm 

Skogesal 
Silje Svanholm 

Skogesal 
Ann-Gitte Stenhaug
  (sluttet 2020)

Ettåringer: 
Kristine Lygre  

(sluttet 2018)
Marianne Rygg 

(sluttet 2018)
Anne Solfrid Myrseth 

 sluttet 2019)
Frøydis Aanestad  

(sluttet 2019)
Solveig Nese  

(sluttet 2020) 
Julie Therese 

Gresbakken 
(sluttet 2020)   

Ecuador
Åse Røsvik De Vargas,
  direktør

Kambodsja
Ådne Berge,
  Leder av 

Kambodsjastyret
Terje Høyland,
 Leder for det evangeli-

serende arbeidet
 
Bangladesh
Sarkar Nelson N., 

direktør
Gerd Eli Haaland 
Hallgeir Haaland 
Steve Suiting

Gladstone R. Rajesh 
Kumar

Priya Sudha 
Gnanapriya

 
Nepal
Kristin Bøhler,
  direktør 

(hjem 2019)
Erik Bøhler
  (hjem 2019)
Liv Wendel
Reuben Sharma 
 (sluttet 2019)

Cuba
Øystein Lied, 
  Frivillig rådgiver 
 (sluttet 2019)
Kjell Ove Hatlem,  

frivillig rådgiver

Thailand
Marit Ngamchalad
 (hjemmeopphold 

2019-20)
Live Fossen Gundersen
Kjetil Sletten 

Gundersen

Bhutan
ingen ansatte

Annet
Anette Helgestad 

Tombleson
Erik Andvik, 
  frivillig rådgiver

Acta sentralt
Kristian Øgaard, 
 daglig leder
Jostein Larsen,
  administrasjonsleder
Veronica Berg, 

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

konsulent
Juliane Holmedahl 

Stikbakke,
 Soul Children-

konsulent
Helene Byholt,
 Soul Children-assistent
 (sluttet 2020) 
Solveig Marie Husevåg,
 Koreograf/prosjektutv.
 Soul Children
 (sluttet 2020)
Svein Olav Sandvik,
  økonomi- og 
 adm-kons. 
 (sluttet 2018)
Ingrid Johannessen, 

økonomi- og adm.kons 
(sluttet 2020)

Marianne L. Marnburg,
 økonomi- og 
 adm.kons.
Christian Otto Ruge,
  økonomi- og 
 adm.kons.
Heidi Sundvoll Dale
 kontormedarbeider 

(sluttet 2020)
Torstein Eika Amsrud,
  webkonsulent 
 (sluttet 2019)
Christina Eng Hauge,
 Salgs- og kommunika-
 sjonskonsulent 
 (sluttet 2020)
Håkon Øyen,  

musikk- og forlags-
 konsulent
Åshild Marie Sandvik,
  Musikkverksted-

ansvarlig
 (sluttet 2019)
Kjersti Rognli-Olsen 

Noble,

  barnekonsulent 
Ingrid Straume, 

internasjonal 
 konsulent
 (sluttet 2020)
Sigrid Flesjå Olsen,
  Prosjektleder 
 programavdelingen
Mari Kristine Dahl 

Husby, 
 Dansekonsulent 
 (sluttet 2018)
Lene Ruud Hansen,
  dansekonsulent
Renate Moen,
  Innsamlingskonsulent 

(sluttet 2018)
Cecilie Rikter-

Svendsen,
 kompis-ansvarlig 
 (sluttet 2020)
Johanne Dirdal-Gustad
 Kompis-ansvarlig 

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 
Erik Albert
Gunhild Ingrid Aabel
Knut Svein Dale
  (sluttet 2018)
Hilde Halvorsen 
  (ans. ved HK, 

 i hovedsak tjeneste-
sted Agder)

Alf Halvorsen 
  (ans. ved HK,  

i hovedsak tjeneste-
sted Agder)

Johannes Vålandsmyr
Lena Mjelde Moholt
Notto Inge Flaat

Acta
Tonje Teistedal
Bente Lill Flottorp
  (sluttet 2018)
Ingvild Kristine Skovli 
  (sluttet 2020)
Marianne Fjell
Kristine Kjetså-Norum
Asbjørn Smeland
Ole Jakob Pedersen
Morten Høie

Forsamlinger/
Menigheter
Norkirken Vennesla 
Anne Honnemyr 
Per Erik Askedal Olsen
Kristian Nesbu Vatne 
Santiago F. Valdez 

Cevallos
Ole Martin Jansen
Rizgar Ahmed 

Khurshid
Simon Ånonsen
  (sluttet 2020)
Erik Wennerberg 
  (sluttet 2019)

Arendal Normisjon
Arne Inge Vålandsmyr

Mandal Normisjon
Marianne Frivold
Isak Gilde
 (sluttet 2020)
Åge Nygård

Norkirken Grimstad 
Morten Høie
Åge Lønsnesløkken
Kurt Hjemdal (ulønnet, 

sluttet)

Norkirken Nedenes
Notto Inge Flaat
Ingvild Skovli  
 (sluttet 2019)
Merete Olsen
Randi Vorhaug 
Ingvild Simonnes
Rasa Cepaite 

Mickuniene
Gerhard Falk Woie 

(ulønnet, sluttet)
 Ida Bekkevahr 

Sundsdal
Silje Teyssere 
 (sluttet 2020)

Evje Normisjon
Kjetil Viland

Iveland Normisjon
Kjetil Viland

Lyngdal Bedehus-
forsamling

 (bestående av NLM, 
ImF og Normisjon)

Alf Halvorsen

Byremo Normisjon
Kristian Lande

Norkirken 
Kristiansand
Erik Albert
Pernille Galdal
Alf Hagen 
 (sluttet 2020)

Norkirken Hald
Ove Kleveland  

(ulønnet)
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Leirsted
Eikely Senter
4827 Frolands Verk
Tlf.: 37 03 96 80
eikely@normisjon.no
Rune Metveit,
  daglig leder
 (sluttet 2018)
Irene Bjørklund Larsen,
  adm. leder
Sonja Aas,
  kjøkkensjef

Hordaland
Regionkontor
Kong Oscars gate 22
5017 Bergen
Tlf. 55 21 40 90
region.hordaland@
normisjon.no
 
Ansatte
Kristian Bjørkhaug, 
 regionleder
Martin Olsen
Svein Høysæter
Kristin Winter 

Jørgensen
 
Acta
Thomas Hammer,
  Acta-leder
Mary Elisabeth Kolsrud
Barbro Wiig Sulebakk 
 (sluttet 2019)

Forsamlinger/
Menigheter
Norkirken Bergen
Thomas Hammer
Martin Olsen
 
Norkirken
Nordhordland 
Arve Reigstad,  

pastor

Mariann Urdal 
 Henanger
Ingelin Reigstad 

Norheim
Grethe Siljuholtet
Bjørnar Sæle

Møre
Regionkontor
Kometvegen 9
6419 Molde
tlf.:40 64 07 80
region.more@
normisjon.no
Ansatte
Torgeir Frøvik Frøsøye, 

regionleder
Vidar Åsebø 
 (sluttet 2020)

Acta
Kathy Celi Venås

Norkirken Molde
Odd Magnus Venås 
Richard Nordvoll
John Steinar Brækken
Stian Talset
(sluttet 2020)

Leirsteder
Vassbotten leirsted 
(solgt 2020)
6674 KVISVIK
Ismet Kajolli
(sluttet 2020)

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

Ansatte
Kari Helen Heitmann 
 Strøm 
 (Solvang leirsted)
Silje Anette Reiertsen, 

regionleder    
(sluttet 2018)       

John Eliassen,
 regionleder 
 (sluttet 2020)                                                                                                                 

Acta
Yngve Lorentsen, 

Actaleder                                                                                                                               
Andrea Skjetne 
 (sluttet 2018)  

Norkirken Tromsø
Kristine Gurandsrud, 

pastor
Magnus Eilertsen, 
 pastor
Jostein Østvoll 

(pensjonist 2019)

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

Ansatte
Karstein Evensen, 
 regionleder 
Lill Tove Lunheim

Acta
Audun K. Jonassen, 
 Actaleder

Oppland
Regionkontor
Skogstadvegen 6, 
2843 Eina
Tlf. 61 13 03 40
E-post: oppland@
normisjon.no 

Ansatte  
Ann Helen Aaslund,  

regionleder  
(sluttet 2019)

Arve Sundby 
 (sluttet 2019)

Acta
Bjørnar Nome,
 Actaleder
Solveig Haugen Tusvik, 

Barne- og familie- 
arbeider

Marte Rebecca Dæhlen  
(sluttet 2019)

Leirsteder
Kirketeigen 
Ungdomssenter og 
Camping
Bygdahusvn. 11, 
2642 Kvam
Håvard Monsen,
 driftsansvarlig
  (avsluttet 2019)

Skogstad Leirsted
2843 Eina
Håvard Monsen,
 driftsansvarlig 
 (avsluttet 2019)

Rogaland
Regionkontor
Flintergata 4
4307 SANDNES
Tlf. 51 68 27 50
region.rogaland@
normisjon.no
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Ansatte
Thomas Thesen,
regionleder
Anne Kristin Bruns
Roar Flacké
Jeanett Habbestad
Aud Vihovde Hoftun
Hans Høie
Kørner Høie
Inge Morten Paulsen 
Kenneth Kolltveit 
Line Marie Løge
Jarle Stokka
Ådne Berge 
 (pensjonist) 
Ingunn Moi 
 (pensjonist)
Modgunn Brynjelsen 

(sluttet)
Unni Sæves Vignes 

(sluttet)
Gjermund Lygre 
 (sluttet)
Erik Rørtveit (sluttet)
 
Acta
Lina Fisk Eide
Torunn Fjelde Hansen 
Margrethe Sundvoll 
Lena Schaal (sluttet)
Velaug Trodahl (sluttet)
 
Norkirken Ålgård
Johanne Maria Holta
Elise Rønning 
Torbjørn Frøvik
John Ravndal (sluttet) 
Sara Bjørsvik (sluttet)
 
Norforsamlinga 
Vigrestad
Ketil Stokkeland
Johan Hølland
 
Strand Huskirker
Arne Dalehaug
Møyfrid Moskvil

Salem Ganddal
Kristian Dragsund

Leirsteder:
Horve 
Ungdomssenter: 
Ryfylkeveien757
4308 Sandnes
Tlf. 404 12 855
horve@normisjon.no
Hans Høie
Kirsti Byberg
Maira Andersone
Hilde Trondheim
Ann-Elisabeth Tandstad 
Nebiyo Berhan 

Bezabeh  
(sluttet)

Stemnestaden 
leirsted:
Grindevegen 87
5570 Aksdal
Mob: 975 89 956
stemnestaden@
normisjon.no
Bodil Høie
Kørner Høie 
Solvor Sundfør 

Kringeland
Kjersti Hausberg Bjerga 
Gunn Bjørg Slåtto 
 (sluttet)
 
Vaulali leirsted:
Tjøstheimveien 521
4120 Tau
Tlf.51 74 64 43
Mob: 993 15 459
post@vaulali.com
Espen Klingsheim
Sveinung Notvik 
 
IMI-kirken
Frida Kristine Hebnes
Solvår Angeltveit
Bjørn Wang

Randi G. Soteland
Andrea Lunde
Pedro Gonzales
Torunn Pettersen
Eirik Andresen
Daniel Miles
Sara Teka Degifa
Tore Kulleseid
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
Hanne Langmoen 

Grønnerud Høyland
John Magnus 

Gundersen
Eivind Horne
Terje Høyland
Geir Loftesnes
Hanne Therese 

Loftesnes
Anne Gotuholt Lunde
Ole Bjørn Nord-

Varhaug
Mariann Nygård
Margrethe Urdal Stople
Eirin H. Sørheim
Kjartan Sørheim
Kari Bjelland Vasshus
Liv Eva Breivik Vestre
Gry Øvergaard
Øistein Øvergaard
Halvor Lindal
Thomas Wilhelmsen 
Hege Torsteinbø

Cecilie Moy
Anne Inghild Johnsen 

Maldal

Håkon Norbye
Andreas Lunde
Ole Martin Garnes 

Reigstad
 (sluttet i perioden)
Siv Camilla Ottesen 

(2020)
Marius Fosseli 
Magnar Gardum 
 (sluttet 2020)
Knut-Ludvig Ø. Larsen
Sigvart Eide Smith 

(Sluttet 2020)
Eivind Berg Torgersen 

(2019)
Elise Kulleseidsluttet 

(2020)
Grace-Anne Solvang 

(sluttet 2020)
Frode Sandal 
 (sluttet 2020)
Annemay Liknes 

(Sluttet 2020)
Silje Grethe Haugstad 

(sluttet 2020)
Siri Svandal 
 (sluttet 2020)

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

Tilsette
Jesper Lemming 
  Regionleiar
  (sluttet februar 2020)
Vegard R. Tennebø 
 Normisjon Norge 
 lederteam/

fellesskaputvikler
Stian Stokkebekk
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  fellesskapsutvikler
Ingebjørg Isane Fure
 (sluttet 2019)

Acta
Stine L. Hopland,
  Actaleder
Maria Dalsbø Tøsse
 Actamedarbeider 
Ane Marte Warvik
 (sluttet 2018)
Knut Leirgul
 (sluttet 2020)

Leirstad/retreat
Marte-Iren Lade, 
 dagleg leiar, Fjordly 

Ungdomssenter 
Heike Wallach 

kjøkkenpersonale, 
Fjordly 

Eva S. Langseth
 Dagleg leiar, Holmely
Aud Norpoll, 
  vaskeri Fjordly og 

Holmely
Rune Langseth 

Fjordly  
Ungdoms-senter
6711 Bryggja 
Tlf. 57 85 32 25 
fjordly@normisjon.no

Holmely Omsorg 
og retreat
Holmevegen 26
6711 Bryggja
Tlf. 57 85 34 25
holmely@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, 
  Kontorfullmektig
Terje Olafsen
 (sluttet 31.12.19)
 
Acta
Eirik Fjeld,  

Actaleder
  (sluttet 31.12.20)
Gunn Marit Eriksrød 

Selle,
 (sluttet, høst 2019)
Kristine Myrvang,  

leirarbeider
  (sluttet 2018)

Leirstedene
Oksøya leirsted
3950 Brevik

Trovassli leirsted
Trovassvegen 80, 
Øyfjell, 
3890 Høydalsmo

Forsamlingene
Norkirken Porsgrunn
Ulf Børje Rahm,  

pastor
Unn Anethe Strømstad
  musikkarbeider

Kragerø Normisjon
Øystein Buen,
  sang- og 
 musikkarbeider 

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

Ansatte
Svein Tony Gårdsø,
  regionleder
Gunn Marit Eriksrød 

Selle,
  administrasjonsleder
Tor Bringaker 

 (pensjonist 2019)

Acta
Stein Joar Myrvang, 

Actaleder
Vegard Skjeggestad, 

 Actaleder  
 (sluttet 2019)

Hanna Songøygard 
Smørvik, Hemsedal

  (sluttet 2019)

Leirsted
Strand leirsted
Carl Ruben Heitmann,
  daglig leder
Hans Kristian Heian, 

vaktmester
Sara Grebäck, 

kjøkkenleder
Berit Granerød,
  daglig leder 

(sluttet 2017)
Solveig Hansen
 (sluttet 2018)

Grethe Homelien
 (sluttet 2018)
Janicke Hope Klavenæs
 (sluttet 2018) 
Elin-Merete Fortuck 

 (sluttet 2019)

Forsamlinger/ 
menigheter 
Norkirken Drammen
Ejgil Nielsen,
 pastor
  (sluttet 2019)
Helge Bratsberg,
 (pastor)
Synnøve Fæster,
  administrasjonsleder
Mette Kornmo Strøm 

Andersen,
  musikalsk leder

Norkirken Kongsberg
Helge Skaaheim,
 Pastor
Cadmiel Bejenaru,
  Ungdomsarbeider
Karoline H. Soldal,
  barneabeider
Claudiu Mihaiu
 (sluttet 2020)

Norkirken Sandefjord
Tor Arne Teien,
 pastor
Helga Bonden Lund, 
  sang- og 
 musikkarbeider
Ida Paulsen Søyland 

Myrvang,
  Pastor

Trøndelag
Regionkontor
Prinsens gate 22b, 
7012 Trondheim, 
tlf.: 40 44 88 70
region.trondelag@
normisjon.no
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Ansatte
Inger Brit Rødberg, 
 regionleder
Ola Muan
Bjørn Roger Karlsen
Magne Vik Bjørkøy
Sigrid Håland 
   (sluttet 2019)

Norkirken Melhus
Rune Breivold Haugen

Acta
Eivind Risholm
Kristine Hjellen
Elisabeth Helgøy
Rune Breivold Haugen
Christian Vaage 
   (sluttet 2018)
Janne Gjønnes 

Kambestad 
  (sluttet 2020)

Inger Synnøve Gjære 
  (sluttet 2020)

Sissel Muan
   (sluttet 2019)

Leirstad
IMI Stølen
Nedre Stølsvegen 36, 
7340 Oppdal
Tlf. 72 42 13 70
post@imi-stolen.no
Jakob Nielsen, 
  daglig leder
Maria Rosalene Cyril
Per Olav Sliper
Torgeir Eikli
Siv-Anne Uv
Mohammed, Abdou
Ingebjørg Aalbu 

(sluttet 2019)
Magnar Bekkevold 

(sluttet 2018)

Salem menighet
Arne Christian Rokseth,  

daglig leder  
(permisjon)

Jann Even Andresen,
  daglig leder
Lisa Elisabeth Hepsøe
Hildegunn Håbrekke
Isak Gilde
Ingrid Marie Natrud
Therese Lilleberg 

Johnsen
Lars Olav Gjøra (sluttet)
Oddvar Søgård
 (sluttet 2020)
Myrth Helen Andresen
  (sluttet 2018)
Anna Solberg
 (sluttet 2020)
Sara Melø 

(sluttet 2020)
Vegard Audenby
  (sluttet 2019)
Jorunn Kvaalen
  (sluttet 2020)
Anna Lånke Risholm
  (sluttet 2020)
Frida Bekkelund
  (sluttet 2020)

22 B
Dag Christian Sørum,
  daglig leder
Rasmus Hartman 

Schmidt Hansen
Kine Helen Vestad
Astrid Homme Utgaard
  (sluttet 2019)
Berit Berge 

(sluttet 2017)
Svein Mikal Solli 

Ranøien
  (sluttet 2020)
Siv Merete Bø  

(sluttet 2017)

Trondheim 
Samtalesenter
Kjellaug Andresen

Hildegunn Håbrekke
Anne Elise Lykke
Gunn Havan Tronsen
 (sluttet)

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

Anne-Lin Bringaker 
Hynnekleiv,

 regionleder
Leif Gordon Kvelland
Kristina Thorängen
Dag William Haugeto 

Stang
Terje Holmedahl 
 (sluttet)
 
Fermate
Therese Andreassen,
 Fermateleder
Sigmund Danielsen
 (sluttet 2018)
Bjørnar Holmedal 

(sluttet 2019)

Acta
Anne-Lin Bringaker 

Hynnekleiv 
 Actaleder 
Margrethe Kollerud 

Overskott
May Solveig Slåtsveen
Petter Piita Isaksen 
Frida Hegge Larssen 
Paul Atina Omayio
Kristina Thorängen
(sluttet 2018)
Therese Andreassen
Actaleder (sluttet 2020)

Daniel Johannessen 
(sluttet 2020)
Marte Kolstad
(sluttet 2020)
Marie Rebecca Dæhlen 
 (sluttet 2020)

Fakturerte stillinger
Sigrid Flesjå Olsen
Marie Skogstad
Solveig Anthonisen 

Fylling
Mary Anette Skaaheim 

(sluttet 2018)
Helge Skaaheim 

 (sluttet 2018)
Andreias Bejenaru 

 (sluttet 2019)
Robert August 

Pedersen 
 (sluttet 2019)

Hanna Eirin Leinebø 
Ekre 
 (sluttet 2019)

Rune Aleksandersen 
 (sluttet 2019)

Anne Haug  
 (sluttet 2020)

Sissel Vattøy  
 (sluttet 2020)

Kate Hjelmestad  
(sluttet 2020)

Leirsted
Monica Borstad, 
 Leirstedbestyrer
Gro Anita Hansen 
Simon Borstad
Morten Aaslund,
 Leirstedbestyrer
Sofie Øvstegård 

(sluttet 2018)
Katrine Sakseid 

(sluttet 2018)
Marte Lohne 

(sluttet 2018)
Gerd Ibsen Jullum Lie 
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(sluttet 2019)

Leirsteder
Fossheim leirsted, 
1963 Fosser, 
Tlf. 63 85 11 65, 
fossleir@online.no
 
Dalen leirsted
(Nittedal)
c/o Normisjon r
egion Øst
 
Haraset leirsted 
(Vallset)
c/o Normisjon 
region Øst

Storsalen Menighet 
Solveig Tveitereid, 

 daglig leder
Geir Kåre Kvalvaag,  

 Adm og tekn 
 korrdinator
Andreas Emil Hjertaker, 

leder Storsalens 
 Kurs/konf 

Bertel Emil Hjortland,
  hovedprest
Kjersti Rognli-Olsen 

Noble,    
barne- og familie 

 pastor
Daniel S. Johannessen, 

pastor Storsalen 
 Kveld
Aleksander Lorentzen,
 lovsangsleder
Vegard Huseby,
 hovedprest
(sluttet 2018)
Maria Bjørdal Lervik,
 menighetsprest 

(sluttet 2019)
Jostein Ørum,
  hovedprest
  (sluttet 2020)

Lena Johannessen,
  pastor Storsalen 

Morgen
 (sluttet 2020)
Ingvild Klungland Lund 

(sluttet 2020)
Hanne Sjølie,
  dansekoordinator
 (sluttet 2020)

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

Ansatte
Sverre Fjeldberg,
  regionleder
Åsmund Bjørnstad,
 regionarbeider
Boe Johannes 

Hermansen 
Bjørnar Ritland 

Thorbjørnsen,
  forsamlingsarbeider
 Bjørnstad forsamling
Torill Bredeg
 (pensjonist .2019)

Acta
Elise Volen, 
 Actaleder (permisjon 

2017/2018)
  (sluttet.2018)
Ingrid Kristine Melvær,
  Acta-medarbeider
Anne Kristine 

Syverstad,
  Acta-medarbeider
Ane Frogner Risan  

 (sluttet.2019)
Inger-Marie Syverstad 

Hagen
  (sluttet 2018)

Fermate Østfold
Sjelesorgsenter
St. Maries gt. 71
1706 Sarpsborg
Bjørnar Holmedal,
 leder Fermate
 (sluttet 2018) 
Sigmund Danielsen,
 leder Fermate
 (pensjonist 2018) 
Torhild Nordberg
  (timelønnet)

Leirstedene
Knut Edlar Arnesen, 
  bestyrer, Sjøglimt
 (sluttet 2018)
Mikael Lindstrøm,
  leirstedsansvarlig
Wenche Bjørknes,  

Sjøglimt
Helge Lilleheier,
   bestyrer Sauevika 

(sluttet 2020)
Jørgen Grenebrant, 

Sauevika

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

«Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» 
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Totalt gavebeløp til Normisjon sentralt  
og regioner i mill.kr

 72,0 74,4
67,8

2018 2019 2020

Testamentariske 
gaver

5,5 15,3 6,2

2018 2019 2020

Til sammen

2018 2019 2020

77,5

89,7

74,0

Ordinære gaver 

Antall kirkeoffer

439 350
261

2018 2019 2020

Gaver fra menigheter i den norske kirke i mill. kr

Kirkeoffer i mill. kr

2,2
 1,9 1,1 

2018 2019 2020

I 2020 byttet Normisjon innsamlingsverktøy  
for crowdfunding og i det nye verktøyet må 
giver godkjenne at persondata overføres til oss. 
Uten persondata registreres gaver anonymt og 
påvirker derfor det samlede antallet givere.

Reduksjonen i 2020 skyldes at vi har fjernet  
giveravtaler som ikke lenger var aktive, dvs.  
at det manglet innbetalinger over en lenger 
periode. Dette var giveravtaler som enten var 
dobbeltregistrerte eller avtaler hvor giver hadde 
sluttet å gi. Det er lenge siden vi har hatt en slik 
opprydding, dermed ble antallet i år stort.

Forklaring til reduksjon i antall 
giveravtaler og givere
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Gaver fra Normisjons 
fellesskap/foreninger 
til Normisjon sentralt  
og regioner i mill. kr 

Til sammen

17,1
15,8

13,2

2018 2019 2020

Totalt antall givere 
til Normisjon sentralt  

og regioner

2018 2019 2020

15 485  15978 

13 826

Antall faste giver- 
avtaler til Normisjon 
sentralt og regioner

2018 2019 2020

7866 
8014

6911

SMM-overføringer i mill. kr

2018 2019 2020

1,7 1,7 1,6

Antall SMM-avtaler

2018 2019 2020

143
163 157

Normisjons avtaler med Samarbeid Menighet  
og Misjon, SMM
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Antall lokalt  
ansatte  

i Normisjons  
organisasjoner i  
samarbeidsland

2020

169

Antall prosjekt-
medarbeidere som 

arbeider i våre 
Norad finansierte 

prosjekter  

2020

677

Antall  
langtidsutsendinger  

i Normisjon

2018 2019 2020

16 15 14

Antall  
ansatte i Normisjon 

sentralt

2018 2019 2020

26
28

33

Antall  
ansatte i 
Viators
arbeid  

i utlandet

2020

70

(Utsendinger sendt fra Norge med  
en arbeidskontrakt med Normisjon)
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Antall abonnenter 
på Agenda 3:16

2018 2019 2020

7480
7000

6500

Antall abonnenter 
på regionavisen 

Nytt fra Normisjon

2018 2019 2020

17221
17026

 14351

Antall mottakere  
av Ferskvare

2018 2019

13 689

9 498

Antall direkte med- 
lemmer i Normisjon

2018 2019 2020

872 824 796

Antall fellesskap/ 
foreninger i Normisjon

2018 2019 2020

1010 956 913

2020

11 250



www.normisjon.no


	Del 2-4_Treaarsmeld_2018-2021-uten tabell for land_lettersjon.pdf
	_GoBack
	_GoBack




