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Lederkandidat  
til Normisjons landsstyre

Hallgeir Solberg

Alder: 66 år
Gift med Brit Anne, har 3 voksne barn og 4 barnebarn.
Bosted: Kvål (Melhus) 
Utdannelse: Naturforvaltningskandidat, praktisk-pedagogisk  
utdanning, fag innen økonomi og ledelse
Nåværende jobb: pensjonist 
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: Landsstyreleder fra 
2018, rektor på Øya videregående skole (og ungdomsskole) 1993-2017,  
økonomileder på Bakketun folkehøgskole 1986-1992, tidligere medlem 
av kretsstyret for Trøndelag, nestleder i Melhus Normisjon, forenings-
arbeid i Kongsvinger, Verdal og Kvål/Melhus 
Verv i andre organisasjoner: aktiv politisk som bl.a. kommunestyre-
medlem, varaordfører, fylkeslagsleder og lokallagsleder.

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
– Det drives masse fantastisk godt arbeid i Normisjons regi, både innenlands og  

internasjonalt. Gjennom de siste tre årene har jeg fått bli enda bedre kjent med 
dette allsidig arbeidet. Jeg har blant annet fått besøke Mali og Senegal, og ble  
mektig imponert over det arbeidet som er gjort i Normisjonsregi der. 

– Det ville vært flott å få muligheten til å følge og lede hele bredden i Normisjons- 
arbeidet gjennom landsstyret i noen år til. Det gjelder også økonomiarbeidet.

2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon  
framover?
– Normisjon har valgt en visjon som er direkte utledet av misjonsbefalingen: «Jesus 

Kristus til nye generasjoner og folkeslag». I tillegg har man valgt ordene «elsket og 
sendt» som også er tydelig forankret i det mest sentrale budskapet Guds ord gir 
oss. Dette er et offensivt budskap som utfordrer oss alle i hverdagen. 

– Å dyrke fram gode fellesskap som gir rom for god og sann forkynnelse, fokusere 
på menighetsutvikling og arbeid blant barn og unge, og å prioritere internasjonalt 
arbeid blir avgjørende også framover. 

3. Hva mener du er viktig for å løse disse?
– Det viktigste for Normisjon er å realisere sin visjon gjennom å inspirere, forkynne 

og møte medmennesker med den kjærlighet som Gud har vist oss.
– Jeg ønsker at det internasjonale aspektet – misjon – skal prege Normisjon i alle 

våre sammenhenger. 
– For Normisjons framtid er det avgjørende viktig at arbeidet blant barn og unge 

alltid prioriteres, enten det er Acta, menigheter, skoler eller helst i samspill. 
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4.  Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
– Det viktigste for Normisjon er å realisere sin visjon gjennom å inspirere, forkynne 

og møte medmennesker med den kjærlighet som Gud har vist oss. Dette gjelder 
for meg, for landsstyret så vel som for resten av organisasjonen.

– Gjennom de siste tre årene har jeg fått bedre oversikt over helheten i arbeidet vårt 
og hvordan organisasjonen henger sammen. Kanskje kan vi fortsatt bli bedre på å 
målrette arbeidet vårt.

– Også i kommende periode vil jeg arbeide for at vi sentralt skal ha god økonomi- 
styring og kostnadskontroll. Jeg vil arbeide for en offensiv forvaltning av de  
økonomiske verdiene som Normisjon rår over, med tanke på større avkastning 
som overføres til misjon. I tillegg vil jeg arbeide for at vi i alle våre sammenhenger 
inspirerer fram giverglede.

– Jeg ønsker å bidra til at internasjonal misjon skal prioriteres høyt i organisasjonen 
vår.

– Dersom jeg får en ny periode som landsstyreleder vil det være viktig for meg at vi 
forvalter all den kompetansen vi har i selve landsstyret, administrasjonen og i hele 
organisasjonen. Vi har masse kompetanse, visdom og arbeidskraft både nasjonalt 
og internasjonalt som kan være med å videreutvikle organisasjonen vår. Denne 
kompetansen er den viktigste ressursen vi har som organisasjon, og det er  
avgjørende viktig at vi klarer å ta den i bruk.


