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Marianne Eiternes

Alder: 48 år
Bosted: Skogn
Utdannelse: Lektor m/tilleggsutd. Hovedfag i krd.
Nåværende jobb: Jobber som menighetspedagog i Dnk.
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: Har alltid vært aktiv i Indremisjonssel-
skapet/Normisjon. Medlem og leder for Stjørdals Indremisjons ungdomsforening. Har gått 
på BIG. Ettåringstjeneste i Indremisjon/Dnk. Leder og nestleder for Barne – og Ungdoms-
rådet i Indremisjonsselskapet. Aktiv i Storsalen under studietiden. Leder av Landsrådet for 
Acta – Barn og unge i Normisjon. Medlem av valgkomité sentralt. Medlem og leder av 
styret i Skogn Normisjon. Har i mange år vært og er fremdeles aktiv i Skogn Normisjon, 
både i voksenarbeidet og i barne - og ungdomsarbeidet.

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret? 
– Jeg ønsker at flere mennesker kan bli kjent med Jesus og oppleve at de har et fellesskap hvor de 

kan kjenne seg hjemme – med Jesus i sentrum. Enten de bor på bygda, i byen, i Norge eller i  
utlandet. Og her har Normisjon en viktig rolle nå og inn i fremtiden.

2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover? 
– Den viktigste oppgaven vil være å legge til rette for at mennesker blir kjent med Jesus, at de kan 

kjenne seg hjemme i et Normisjons fellesskap uansett hvor de bor og hvem de er. Vår utfordring 
vil være å finne vår vei inn i en verden hvor Bibelens ord blir tolket på ulike måter. Vår utfordring 
vil også være å organisere oss slik at vi er rustet til å bestå og vokse som misjonsorganisasjon inn i 
fremtiden. Vi er en stor organisasjon med arbeid ute og hjemme, med et felles mål – at flere skal 
bli kjent med Jesus. Hvordan bygge slike fellesskap rundt omkring i verden slik at dette er mulig? 

3. Hva mener du er viktig for å løse disse?
– At vi fortsetter med å utvikle fellesskap som er tilpasset de ulike stedene og at vi har en stor roms-

lig paraply hvor ulike små og store fellesskap kan vokse og gro. Det er viktig at vi samtidig er tyde-
lig på hva som er vårt budskap og vår identitet som misjonsorganisasjon. Jeg viser også til noen 
ord fra et misjonsblad: «Elsk, skap relasjoner, gjør gode gjerninger, velsign, og gjør det som er rett 
og rettferdig». Ved å gjøre dette, tror jeg vi kommer langt med å bygge Guds rike på denne jord. 
Tenker også at det er viktig å samarbeide med alle vi kan samarbeide med. Drømmer om at vi blir 
veldig gode på dette, uten å miste vår identitet.

4. Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
– Jeg håper og tror at mitt bidrag kan være engasjement, kompetanse, kunnskap og erfaring. Jeg 

kjenner organisasjonen godt og brenner for at Normisjon skal vokse og bestå inn i fremtiden. Jeg 
ser ofte muligheter istedenfor begrensninger og er ikke redd for å gå nye veier for å nå målene. I 
en slik prosess er jeg ikke redd for å prøve og feile. Jeg har lyst til og tror jeg kan være med å føre 
Normisjon inn i fremtiden, som en bærekraftig misjonsorganisasjon, med Jesus i sentrum. 

(Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter)

Kandidater til landsstyret
Kandidat 3


