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Marie Harbo Øygard

Alder: 34 år
Bosted: Oslo
Utdannelse: Årsstudium i Tverrkulturell kommunikasjon, bachelorgrad i Utviklings-
studier m/fordypning i statsvitenskap og mastergrad i International Development  
Studies.
Nåværende jobb: Prosjektrådgiver i Stefanusalliansen.
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: Tidligere jobbet i Acta med
innsamling (Kompis-prosjektet) og sitter som styremedlem i Storsalen menighet. 
Er varamedlem i nåværende landsstyre.
 

1.  Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
– Jeg har jobbet som innsamlingskonsulent ved Acta sentralt i flere år, og kjenner både Acta og 

Normisjon godt. Jeg har bred bistandsfaglig kompetanse og utenlandserfaring, og ønsker å  
bruke dette aktivt i arbeidet i landsstyret. Jeg finner styrearbeid spennende, og trigges av å få ta 
del i større beslutningsprosesser.

2.  Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover?
– En sentral oppgave fremover blir å mobilisere barn og ungdom for misjon, både innenlands og 

utenlands og styrke de arenaer hvor Acta og Normisjon er representert. Acta og Normisjon har 
et viktig samfunnsoppdrag i å lære barn, unge og voksne å gi - både av tid og penger. Ressurser 
er en avgjørende faktor for å kunne fortsette å gi Jesus til nye generasjoner og folkeslag, derfor 
blir dette en viktig oppgave også i årene som kommer.

3.  Hva mener du er viktig for å løse disse?
– Acta og Normisjon må være kreative og nyskapende i møte med dagens generasjon av unge! 

Dette innebærer bl.a. å legge til rette for sunn, god og relevant undervisning om Jesus, om  
misjon og om menighet; gi muligheter til å besøke Normisjons arbeid ute; være synlige i  
relevante kanaler, tilrettelegge for at barn, unge og voksne finner sin plass i et lokalt fellesskap, 
samt at Acta og Normisjon fortsetter å jobbe strategisk sammen for å nå felles mål.  

4.  Hva tenker du at du særlig kan bidra med?
– Jeg vil bruke min brede bistandsfaglige kompetanse og utenlandserfaring i arbeidet i lands- 

styret. Som tobarnsmor er jeg opptatt av at mine barn får bli kjent med Jesus, og i landsstyret 
ønsker jeg å bidra til at misjon fortsetter å være relevant og aktuelt. Jeg er handlekraftig, positiv 
og utadrettet, og flink til å engasjere mennesker i det jeg brenner for.  

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

Kandidater til landsstyret
Kandidat 8


