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Året 2018 er det attende året i Normisjons historie. 

Acta legger fram en egen årsmelding til sitt årsmøte.   

Regionstyret 
Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder fram til september 2018), Geir Ivar 

Bjerkestrand, Grimstad (nestleder, og leder fra september 2018), Tove Rustan Skaar, Lillesand (nestleder fra 

september 2018) Torbjørg Sandal, Lyngdal, Samuel Ebitu, Mandal, Rønnaug Tovik, Bykle og Esther 

Pedersen (Acta, fram til sommeren) Tor Magnus Pedersen (Acta, fra september) 

Ansattes representant har vært Marianne  Skeie Fjell. 

Varamedlemmer har vært Terje Andersen (1. varamedlem fram til september, deretter fast medlem), Hilde 

Frivold, Grimstad (2. varamedlem til september, deretter 1. varamedlem), og Trygve Aamlid, Nedenes 

(3.varamedlem til september og deretter 2. varamedlem) 

Regionlederteamet og 1.varamedlem har møtt fast. 

Regionstyrets arbeid 

Regionstyret har i 2018  hatt   9 møter,  derav 2  møte pr e-post, og behandlet 80 saker. 

Regionstyret definerer seg tydelig som et åndelig lederskap. 

Det betyr at hvert styremøte starter med  Guds ord, samtale og bønn, før andre saker behandles. 

 

I  september  ble det bytte av regionstyreleder, da Ole Magne Omdal ba om  å få fratre av 

personlige årsaker.  Nestleder Geir Ivar Bjerkestrand overtok ledervervet, og Tove Rustan Skaar ble 

nestleder. 

 

Gjennom hele året har Regionstyret vært opptatt av hvordan man best mulig kan rigge  

organisasjonen for at alle lokale enheter kan virkeliggjøre Normisjons visjon; nå nye generasjoner 

og folkeslag med evangeliet om Jesus Kristus. 

 

Saker som har vært drøftet 
a) Det har vært mange drøftinger fra ulike vinklinger om hva regionen kan bety i framtidens 

Normisjon. 

             Hvilke funksjoner skal den fylle?  Hvilken kompetanse vil være nødvendig? 

             På Generalforsamlingen 2018 ble det vedtatt tre hovedsatsningsområder for Normisjon:   

             Misjon, Barn & Unge og Fellesskap. 

             Hvilken rolle kan regionen spille for at dette skal bli tydelige fotavtrykk i   

             Normisjonsarbeidet i Agder? 

b) Regionstyret  har på flere møter drøftet hvordan økonomien skal forvaltes.  Hvilke 

prioriteringer som skal gjøres  mtp hvilke områder ansatte skal bruke sin tid på. 

c) Den teologiske utviklingen i landet vårt.  Hvordan forholder vi oss til de mange utfordringer 

som kommer, og hvordan  kan vi hjelpe foreninger og menigheter som på  særlig vis ber om 

bistand. 

d) Regionens årsmøte har blitt evaluert.  Kan den samlingen bli relevant også for menighetene 

og yngre generasjoner?  Er det et mål? 

             Region Agder har gjennom flere år hatt økende frammøte på årsmøtene. Men det er et     

             faktum at det er foreningene som i stor grad er representert og gjennomsnittsalderen ligger  

             på 60+ 

e) Informasjonsarbeidet har flere ganger fått oppmerksomhet. Avisa «Nytt fra Normisjon»- er 

den et tjenlig redskap lenger?  Blir produktet godt nok, og  er det økonomen rundt avisa som 

er det styrende?  Hvordan skal regionen få  ut informasjon? 



 

 

Denne årsmeldingen vil ikke gi alle svar, men spesielt løfte frem det arbeidet som er gjort i 

samarbeid med  de ulike fellesskapene. 

 

Hvordan bør regionen se ut i fremtiden? (henviser til kulepunkt a) 

Regionstyret ønsket å lytte til hva folk selv tenkte om dette.  Det ble planlagt to måter å innhente 

svar: 

1. Gruppearbeid på årsmøte i april (Alle regionårsmøter i Normisjon gjorde samme øvelse) 

Ca 150 personer deltok i gruppearbeidet. 

2. Besøk i styrer høsten 2018 

 

1. Konklusjon på gruppearbeidet: 

-  Regionen må bidra med forkynnelse og undervisning. Disippelskolen ble av mange fremhevet 

som viktig. 

-  Regionen må løfte og presentere det internasjonale arbeidet i større grad enn det gjøres i dag. Det 

handler om informasjon, kunnskap, involvering og ansvar. 

- Regionen kan bidra  med kompetanse på Alphakurs, bønnedager, smågrupper, osv. 

- Barne- og ungdomsarbeid er viktig.  Men det var få  forslag og initiativ til hvordan foreningene 

selv kan bidra til samarbeid og  relasjon med yngre generasjoner. 

- Regionen skal forvalte økonomi.  Ha gode rutiner og oversikt. Ivareta kontakt med 

Hovedkontoret. 

- Det var svært få forslag på  «å slutte med noe/legge ned noe»,  eller gode forslag på å tenke 

annerledes om arbeidet. 

 

Regionstyret legger til grunn at det i all hovedsak var medlemmer i tradisjonelle foreninger som 

deltok i gruppearbeidet. 

 

 

2. Styrebesøk.   

I 2018 ble det gjennomført 16  styrebesøk.  (ca 80-90 personer) Ved årsskifte er planen at dette skal 

videreføres høsten 2019.  Alle besøk ble  stort sett gjennomført  etter samme  «mal»; snakke om en 

bibeltekst  og be sammen.  Hvert sted hadde forberedt en kort historiefortelling om sitt fellesskap.  

Hvilke prioriteringer som var blitt gjort, hvilke valg som var tatt, hva hadde dette ført til, både opp- 

og nedturer.  Siste del av programmet handler om hva nå,- og hva tenker dere i framtiden?  Hva 

trenger dere  regionen til? 

 

Dette har vært nyttige og lærerike samtaler.  Det har vært besøk hos små foreninger, og store  

menigheter.  Vi sitter igjen med et sammensatt bilde, og vil arbeide videre med den kunnskapen vi 

har fått. 

Noen hovedlinjer  kan nevnes: 

- Foreningene forteller om en «glanstid på -70 og – 80 tallet. 

Historien viser at det er vanskelig å definere hva som gjorde at  veksten stoppet opp, og det 

ble færre folk .  

Dette ble i liten grad snakket om innad i fellesskapet.  Lokalt hadde man ansvar for å 

arrangere møter, predikantene skulle preke til «vekkelse og omvendelse» og dermed bidra til 

vekst.   

Et stort og rikt barnearbeid har ikke automatisk ført til rekruttering og vekst. 

- Foreningene uttrykker at det betyr noe å høre til i et storfellesskap – regionen. 

Menighetene har ikke det samme behovet, de trenger regionen mer som støttefunksjon.  De 

knytter seg i like stor grad til andre Norkirker og  nettverk. 

- Noen foreninger definerer seg  som et supplement til den lokale menighet.  



 

Menighetene definerer seg som et helhetlig tilbud til alle generasjoner.  Man tenker som en 

storfamilie; her er barn, unge, voksne og eldre sammen. Dette er en viktig og uttalt verdi. 

Det handler ikke bare om aktiviteter til ulike aldersgrupper, men om å skape ulike arenaer 

der det troslivet kan vokse. «Tro-på- hjemmebane» er viktig verktøy. 

- Menighetene uttaler tydelig at de ønsker å være misjonale, ikke  bare som fellesskap, men 

istandsette hvert medlem til å leve dette ut i sin hverdag; hjemme, på skole og jobb. 

Foreningene ønsker også å bety noe for sitt nærmiljø. Det handler mest om å invitere til 

arrangement der man er sammen om Guds Ord, har et sosialt fellesskap og være et sted  der 

venner og naboer kan delta i fellesskapet. 

- Det er, nesten utelukkende, i menighetene vi ser at nye mennesker kommer til tro.  Det er 

også menighetene som rekrutterer  «nye» medlemmer,  alene, eller som par/familier. 

- En del foreninger har som hovedfokus det internasjonale arbeidet, både med mtp forbønn og 

givertjeneste.  Alle menighetene har også et engasjement for internasjonalt arbeid, men her 

inngår det sammen med menighetens øvrige arbeid.   I noen menigheter er det tydelig 

bevissthet på å formidle  internasjonal misjon til nye generasjoner.       

 

 

Regionens ansatte har også på noen stabsmøter samtalt om disse temaene. 

 

Regionstyret har gjennom flere år satt en tydelig retning for å bygge menigheter.  I strategiplanen 

fra 2012, ble det satt et tall  på at innen 2022, skal det være 15 menigheter/forsamlinger.  1. 

september ble Norkirken Mandal etablert.  Ved utgangen av 2018 er det  åtte  

menigheter/forsamlinger, og det ser ut til at flere vil komme. Utfra den kunnskapen som vi har fått 

på bordet i 2018, viser at dette er en riktig og nødvendig utvikling. Samtidig skal vi ivareta 

foreningens behov, så godt det lar seg gjøre. 

 

Agenda1. 

Flere fellesskap i Agder, er med i  Agenda 1. Dette er et ledertreningsverktøy for å bringe den 

enkelte enhet i misjonal retning. Dette går over to år, med en samling i hvert semester. Konseptet er 

utviklet i IMI-kirken i Stavanger,og har spredt seg utover hele Norge, også utover Normisjons 

rekker. Regionen tilbyr lokal oppfølging mellom samlingene.  Actastyret koblet seg også på i 2018, 

med oppfølging av regionens Actaansatte. 

 

Ansatte 

Ved avslutningen av 2018 er staben som har hele regionen som arbeidsfelt, redusert med 1,25 

årsverk.  Det forgikk ved naturlig avgang, og ved ikke å fylle opp vakante stillinger.  Dette har vært 

et bevisst grep for å nå budsjettmål for 2019.  Samtidig har det blitt flere ansatte lokalt i 

menighetene.  Totalt er 34 personer på lønningslista ved utgangen av året, hvorav ca 25 har en lokal 

tilknytning/leid ut til Normisjon sentralt.   Alle ansatte administreres fra regionskontoret; lønn, 

pensjon, forsikring, osv.  Det krever også personaloppfølging på ulike plan. 

Så langt regionstyret er informert, har det vært godt arbeidsmiljø i 2018, og lavt sykefravær.              

En av utfordringene ved å  ha hele regionen som arbeidsfelt, kan være ensomhet.    Ca hver måned 

inviteres til «frivillig stab», (fra kl 09-lunsj) for å dele liv og tjeneste, bønn og Guds  Ord, eller 

ordinære stabssamlinger (heldag) med ulike tema, undervisning, nattverd og bønn i grupper. 

Acta- og Normisjonsansatte  har godt samarbeid, og legger vekt på å tenke helhetlig om arbeidet. 

 

Regionens ansatte har hatt mange besøk i de lokale fellesskapene, både med forkynnelse, 

undervisning og med engasjement for det internasjonale arbeidet.  Det har også i 2018 vært mye 

bruk av ansatte til veiledning, rådgivning og  bistand i  krevende prosesser lokalt.  

 

Rådsmøte 



 

For andre gang i Normisjons historie,  innkalte Landsstyret til Rådsmøte 23. november. Hovedtema 

var den krevende økonomiske situasjonen; driften av  Hovedkontoret og det internasjonale arbeidet. 

Målet var å styrke samholdet i organisasjonen, få til et sterkere felles engasjement, og fordele 

ansvar, spesielt for det internasjonale arbeidet.  Fra regionen deltok regionstyreleder og nestleder, 

regionleder + fem representanter fra menighetene (Pastorer og styreledere).  I underkant av 110 

ledere møttes for å dele informasjon og få en felles forståelse av organisasjonens utfordringer. 

 

Internasjonalt 

Regionstyret er glad for det store engasjementet  for det internasjonale arbeidet.  I mange år har folk 

fra hele Agder  bedt for, gitt penger, tatt omsorg for, brydd seg om og tatt ansvar for arbeidet som  

skjer blant andre folkeslag .  Agderfolk har  et spesielt forhold til arbeidet i Mali og Senegal, men 

også   til Bangladesh, Nepal,  Bhutan, Cuba og Ecuador.  Normisjon har trappet ned sitt arbeid i 

Ecuador.  Derfor er det det så flott at Live Danbolt Drange fra Kristiansand  i 2018 har fått utgitt  

boka  «Ecuador en mi corazòn».  Den handler om misjonsarbeidet gjennom 50 år i det 

søramerikanske landet.  

Regionstyret ser med glede på unge (studenter) som engasjerer seg i Europamisjon.  Norkirken i 

Kristiansand er base for dette arbeidet, og har tilknytning til arbeid i Tsjekkia og Tyskland.   

 

Mali/Senegal 

Tretti nye ble døpt i malinkearbeidet i Mali i 2018. I åtte landsbyer er det mindre eller større kristne 

fellesskap som er i stand til å holde gudstjeneste på egen hånd. Årets mest arbeidskrevende 

begivenhet for misjonærparet Halvorsen var bibelkurset i februar. I fire uker fikk ca 25 deltakere fra 

17 landsbyer undervisning i den kristne tro basert på boken: «Jeg vet på hvem jeg tror». Stadig mer 

av grovoversettelsen av NT blir kvalitetssikret ved forskjellige faglige gjennomganger og målet er å 

ferdigstille det i 2020. Therese Glendrange fortsetter å lede arbeidet i Vest-Afrika, et arbeid 

heldigvis ennå ikke er blitt truet av terrorutviklingen nord i landet. Ingrid Øi Amlie er med sin 

familie i oppstartsfasen i det nye arbeidet i Senegal. 

Prosjekt Europa: 

 

I 2018 har det blitt jobbet med et sterkere rammeverk og en tydeligere retning for Prosjekt Europa 

nettverket. Målet er å se stadig nye «misjonsbaser» etableres rundt om i Europa. Her leves det ut 

misjon, og her inviteres nye til å komme å bli med i en periode, for så å sendes videre for å starte et 

lignende arbeid. Det har vært to nettverkshelger som en del av denne prosessen. 

 

Skoleåret 18/19 er to ettåringer sendt fra Norge til byer i Tsjekkia og Tyskland. Begge bor i byer 

preget av få kristne, store sosiale utfordringer og stor fraflytting. De går motstrøms, kjenner at det er 

tøft, men får også se frukten av det de står i.  

 

Fire Mission Week team ble sendt fra Agder til andre land i Europa gjennom 2018. Et tsjekkisk 

team ble sendt til Kristiansand og var med på Mission Week under fadderuka på universitetet. 

Fantastisk å se unge å gamle ta skritt i å dele troen, og fantastisk å se mennesker bli berørt av den 

levende Jesus, mange for første gang. 

. 

 

 

Fermate Sør 

Det vises til egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2018”. 

 

 

 



 

Seniorarrangement  
Seniorutvalget arrangerte to seniortreff i 2018. 

På Folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland 31.05.18: Preben Colstrup var taler.  

Bibeltimens tema var: «Halvhjerta, men helfrelst». Temasamlingens tema:  

«En jernbaneovergang – mange tilhørere, dårligere budskap».  

Sang og musikk: Jorunn Beckmann, Ketil Lystrup og Gerd Hovland. 

På Eikely senter, Froland  20.09.18: Arvid Hunemo var taler.  

Bibeltimens tema: «Hva betyr det at..? (2. Kor 5,14-17)».  

Temasamlingens tema: «Min reise på reisene». 

Sang og musikk: Monica og Per de Lange. 

Begge disse arrangementene samlet ca. 80 deltakere fra hele regionen.  

 

Seniorutvalgets planlagte tur til Voss, Bergen og Stavanger 12.-15.06.18 ble avlyst pga sykdom. Ny 

tur med samme opplegg er planlagt 11.-14.06.19.   

 

Utvalget har i 2018 avholdt 3 styremøter og behandlet 16 saker.  

Alle styremøtene har vært på Bibelskolen i Grimstad. 

 

I 2018 har følgende vært medlemmer i seniorutvalget i region Agder: 

Reidun Solli Hjemdal, Grimstad 

Knut Svein Dale, Kristiansand  

(begge disse trakk seg fra utvalget våren 2018) 

Jon Dagfinn Kjetså, Moysund 

Gunvor Lyngroth, Eydehavn 

Rolf Stokkeland, Vennesla 

Mary Kleiven, Vigmostad   

Hilde Halvorsen, Kristiansand/Mali 

Ellen Tesaker, Fevik     

Samarbeid menighet og misjon (SMM)  

SMM er et samarbeidsorgan mellom menigheter og organisasjoner i Den norske kirke som har som 

mål å løfte opp fokuset på misjon i menighetene.  Organisasjonene som samarbeider med Agder og 

Telemark bispedømmeråd, er; Israelsmisjonen, Misjonsselskapet, Himalpartner, Misjonsalliansen, 

Stefanusalliansen, Areopagos og Normisjon. Leder av SMM nettverket i bispedømmet er Ivar 

Sandnes. 

 

Per 31.12.18 hadde Normisjon region Agder følgende misjonsavtaler: 

Birkenes menighet – «Okhaldhunga sykehus», Nepal 

Farsund menighet – «Leder og organisasjonsutvikling», Ecuador 

Flekkefjord menighet – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

Froland menighet (Froland menighetsråd og Froland menighetssenter) – «Menighetsbygging 

og evangelisering», Cuba 

Gjøvdal menighet – «Helse», Nepal 

Greipstad menighet – «Menighetsbygging og evangelisering», Nepal 

Harkmark menighetsutvalg – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

Vegårshei menighet – «Helse», Nepal 

Åmli menighet – «Helse», Nepal 

Årdal menighet – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 
 

 

 



 

Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 

Normisjon region Agder er representert hos KIA Sør (Agder og Telemark). Representanten har en aktiv rolle 

i KIAs arbeid. Det har blitt lagt vekt på ulike flerkulturelle samlinger med diakonal profil, men også 

samlinger med forkynnelse, familiesamlinger, leirer og weekender. I 2018 fikk region Sør midler fra det 

offentlige til å drive norskundervisning til kvinner som ikke har krav på slik undervisning fra det offentlige. 

Live Drange er ny leder av regionrådet. 

Normisjon roser det flotte diakonale arbeidet i KIA, og ønsker å styrke den åndelige delen av arbeidet, noe 

KIA inviterer oss inn til å gjøre. 

Media 

Nytt fra Normisjon: Regionavisen Nytt fra Normisjon er en fellesavis med region Rogaland, og inneholder 

aktuelt stoff fra regionene, Normisjon sentralt og organisasjonens samarbeidsland. Avisen kom ut med fire 

nummer i 2018.  Antall abonnenter per 31.12.18 var 5237  mot 5419 på samme tid i 2017.   

Eiendommer 

Eikely Senter eies av Normisjon region Agder. Senteret har eget styre og eget årsmøte. Senteret fører eget 

regnskap. Det vises til egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2018”.  

Eikely Barnehage eies av Normisjon region Agder. Barnehagen har eget styre og eget årsmøte. Barnehagen 

fører eget regnskap. Det vises til egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2018”. 

Folkehøgskolen Sørlandet: Normisjon region Agder (60 %), Indremisjonsforbundet (30 %) og Norges 

KFUK-KFUM (10 %). Det vises til egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2018”. 

Risøy Folkehøyskole: Stiftelse eid av Normisjon region Agder, Sjømannskirken og Broderkretsen på Havet 

(1/3 hver). Det vises til egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2018”. 

Økonomi 

Ordinært resultat for 2018 viser et underskudd på kr 1 385 516,- før disponeringer. Etter tidligere vedtak i 

regionstyret er det satt av midler til å dekke blant annet husleie. Etter disponeringen viser «resultatet» et 

underskudd på kr. 1 112 742-. Det er også riktig å nevne at vi fikk inn messeinntekter i 2018 som hørte 

hjemme i 2017 på kr 186 000. Det var for 2018 budsjettert med et underskudd på kr 1 564 000.  

Sett i et større perspektiv, kan vi forsvare underskudd når vi har hatt år bak oss som har gitt gode overskudd. 

Egenkapitalen er solid, og den frie egenkapitalen er bygget opp de siste årene fra ca kr.7 539 000 i 2013, til 

13 094 771 ved utgangen av 2018. Dette gjør at vi kan ha en stabil stab. Regionstyret mener at dette er en 

god forvaltning av opptjente midler, selv om styret er klar over at vi i årene fremover må ha kontroll på at 

egenkapitalen ikke blir tappet uforsvarlig. Budsjett for  2019 er satt opp med et underskudd på kr. 1 million. 

Dette medfører en reduksjon på ca kr. 600 000,- mot budsjettene de siste årene. 

Kostnadene er holdt godt innenfor budsjett. 

Gaver til regionen har økt med ca kr. 600 000 . Det skyldes i hovedsak økning av gaver fra foreninger.  

I region Agder  i 2018 var fordelingen av gaver til internasjonalt arbeid og hjemmearbeid ca 50 /50. 

Som følge av Actalag i Agder, får Acta sentralt ca kr 400 000,-  i offentlige midler til sitt arbeid. 
 

Mange har stått på med messe- og basararbeid i mange år, også det siste året. Dette gir store og gode 

inntekter til regionens arbeid. 

 

Av gaveinntekter, inkludert messeinntekter, blir ca 53% av dem «videresendt» til sentralleddet. 47% av dem 

blir brukt i regionen. 

 



 

Økonomiske nøkkeltall per 31.12.18 

Utdrag fra regnskapet:  
 

 2018 2017 2016 2015 

Totale inntekter 5 772 248 5 325 756 5 108 315 9 525 077 

Gaver til regionen 3 701 087 3 125 564 3 096 794 3 263 350 

Testamentariske gaver 253 633 432 294 0 3 881 371 

Betalt lønn fra foreninger 5 162 647 4 498 812 3 709 184 3 653 029 

Personalkostnader 5 213 462 4 957 328 5 256 197 5 167 871 

Årsresultat -1 385 516 -1 974 698 -1 994 462 2 262 867 

Utdrag fra gaverapporter: 
 

 2018 2017 2016 2015 

Totale inntekter + overført HK* 11 054 138 10 077 764 9 203 713 13 641 359 

Gaver totalt * 8 982 977 7 877 572 7 189 693 7 466 433 

Overført internasjonalt arbeid, HK 

/Acta* 

5 283 690 4 749 408 4 095 398 4 216 282 

Øremerkede gaver internasjonalt 3 367 607 3 327 346 2 804 454 2 759 463 

Givertjeneste 1 439 852 1 139 466 1 101 590 1 193 000 

Foreningsbidrag til regionen 1 182 837 663 335 956 125 1 146 626 

Kirkeofringer 120 913 73 832 217 638 284 302 

*Inneholder nytt beløp fra 2018 om bidrag til Acta sentralt 

 

Statistikk                                                  

Foreninger og direktemedlemmer per 31.12.18 
(Tall i parentes 2017)

Acta Barnekor 16 (16) 

Acta Barnelag 33 (35) 

Acta Dansegruppe 1 (1) 

Acta Familiegruppe 1 (1) 

Acta Familiekor 2 (2) 

Acta Soul Children 14 (11) 

Acta Soul Kids 6 (5) 

Acta Soul Teens 2 (2) 

Acta Tweenslag 7 (5) 

Acta Ungdomskor 4 (5) 

Acta Ungdomslag 25 (25) 

Bibel-/bønne-/studiegr. 0 (1) 

Blandet kor/musikklag 3 (3) 

Fellesskap.no 1 (1) 

Forening 51 (49) 

Menighet/Forsamling 8 (7) 

Kontaktperson 22 (22) 

Kvinneforening 41 (47) 

Misjonsforening 1 (1) 

Totalt 238 (240) 

 

Direktemedlemmer 86 (109)

 

Ansatte 2018 

Ansatte; internasjonalt arbeid 

Hilde og Alf Halvorsen – Mali, tjenestested Normisjon region Agder 

 

Ansatte; regionalt og lokalt arbeid 

Navn Stilling Stillingsprosent 

Arne Inge Vålandsmyr Regionlederteam/Forsamlingsleder/Forkynner 100 % 

Ingebjørg Berstad Torp Regionlederteam/Daglig leder/utleid til HK 40 % 100 % 



 

 

Gunnar Urstad Regionlederteam/Administrasjonsleder  100 % 

Tonje Margrete Teistedal Actaleder/Regionavis/ (Permisjon 20%) 60 % 

Lena Mjelde Moholt Adm.konsulent/Regionavis (foreldrepermisjon fra jan. 2018) 100 % 

Camilla Gaarn Røed Vikar administrasjonskonsulent 60 % 

Knut Svein Dale Forkynner. Pensjonist 1. september 100 % 

Gunhild Aabel Forkynner/SMM-ansvarlig (delvis permisjon) 35 % 

Marianne Skeie Fjell Acta Familiekonsulent 60 % 

Kristine Kjetså-Norum Acta Leir- og barnekonsulent 60 % 

Ole Jakob Pedersen Acta Leir- og ungdomskonsulent 100 % 

Asbjørn Smeland Acta Ungdomskonsulent 25 % 

Karianne Jaklin Lande Vikar Acta Leir- og barnekonsulent 30 % 

Inge Flaat Pastor Norkirken Nedenes/Fermate Sør/Forkynner 100 % 

Ingvild Kristine Skovli Pastorteam Nork. Nedenes/Acta Leir- og barnekonsulent  

(foreldrepermisjon fra februar 2018) 

100 % 

Ingvild Simonnes Vikar Pastorteam Norkirken Nedenes 60 % 

Silje Teyssere Pedagogisk leder Åpen Barnehage Nedenes 30 % 

Merete Olsen Barnehageassistent Åpen Barnehage Nedenes 15 % 

Erik Albert Pastor Norkirken Kristiansand/Norkirken 

Mandal/Felleskapsutvikler 

100 %  

Alf Hagen Musiker Norkirken Kristiansand 40 %   

Kristian Lande Misjonær Europa/Vikar i Acta 40 % 

Åge Løsnesløkken Pastor Norkirken Grimstad (fra 1. oktober) 100 % 

Morten Høie Ungdomspastor Norkirken Grimstad 25 % 

Hilde Holmesland Ungdomsarbeider Norkirken Grimstad (fra 1. august) 20 % 

Johannes Vålandsmyr Fellesskapsutvikler /Leder IMI Arendal  50 % 

Janelle Haddeland Barnearbeider IMI Arendal (fra 15. mars) 15 % 

Marianne Frivold Menighetsarbeider Norkirken Mandal 30 % 

Isak Gilde Ungdomspastor Norkirken Mandal 60 % 

Ove Kleveland Pastor Norkirken Hald 30 % 

Anne Honnemyr Leder pastorteam Norkirken Vennesla/Fermate Sør 60 % 

Kristian Nesbu Vatne Pastorteam Norkirken Vennesla 100 % 

Simon Ånonsen Musiker Norkirken Vennesla 30 % 

Santiago F. V. Cevallos Gatepastor Norkirken Vennesla 30 % 

Per Erik Askedal Olsen Pastorteam Norkirken Vennesla 20 % 

Kjetil Viland Fellesskapsutvikler Norkirken Evje (40 %) og Iveland 

Normisjonsforsamling (60 %) 

100 % 

 

Stor takk! 
Regionstyret vil uttrykke stor takk til alle som vil være med «på laget».  Takk  til alle dem som har ulønnet 

tjeneste knyttet direkte til regionens virksomhet; frivillige forkynnere, alle som bidrar gjennom året med 

arbeid til høst-og julemesser, og flere andre ulike oppdrag.. Takk  til alle som gir tid, ressurser og 

kompetanse til ulike styreverv som regionen har behov for å fylle. 

Regionstyret vil takke alle ansatte, med regionlederteamet i spissen, for alt godt arbeid som er lagt 

ned i 2018.  Regionstyret er takknemlig for godt og inspirerende samarbeid. 

Normisjons arbeid foregår lokalt og internasjonalt.  Uansett må det være mennesker som har hjerter 

som brenner for at mennesker skal møte Jesus og følge Han. 
 

 

Regionstyret, Normisjon region Agder 

Grimstad, 26.02.2019 


