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Acta – barn og unge i Normisjon
Eikely Senter
Eikely Barnehage
Fermate Sør
Bibelskolen i Grimstad
Risøy Folkehøyskole
Folkehøgskolen Sørlandet

ÅRSMELDING 2018 fra Acta - Barn og unge i Normisjon
Region Agder
ACTASTYRET
Esther Pedersen
Tor Magnus Tveiten
Torill Delin
Marte Frivold
Maria Kjetså-Norum
Frida Tvede

ACTAANSATTE I 2018
Tonje Margrete Teistedal
Ole Jakob Pedersen
Marianne Fjell
Kristine Kjetså-Norum
Ingvild Kristine Skovli
Asbjørn Smeland
Karianne Lande
Kristian Lande

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Actaleder 80% (sept- permisjon fra Agder 30%)
Leir og ungdomskonsulent 100%
Familiekonsulent 60% (leies ut i 20% til Acta sentralt)
Leir – og barnekonsulent 50% (+ 10% vikariat)
Leir - og barnekonsulent 40 % (foreldrepermisjon i 2018)
Student- og ungdomskonsulent 25%
Vikar i 30%
Vikar i 20%

Ved utgangen av 2018 har acta 55% vakanse i stillinger pga ulike permisjoner/oppsigelser som ikke
er dekket opp pga den økonomiske situasjonen.
ACTAS VISJON
”Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.”
ACTAS VERDIER
”Elsket og Sendt”.
BARNE- OG UNGDOMSLAG
Først av alt vil vi takke alle de lokale frivillige medarbeiderne i regionen vår. Det er imponerende å
se hvilken innsats dere legger ned for at barn og unge i Agder skal få høre om Jesus og følge han.
Takk for deres trofasthet og glød for dette viktige arbeidet! Vi ønsker Guds rikes velsignelse over
livene deres! Ved utgangen av 2018 var det 108 lag som var tilsluttet Acta i regionen. Noen lag ble
lagt ned i 2018, men også nye lag ble startet.
Glimt fra året som gikk:
ACTASTYRET I 2018
Høsten 2018 var actastyret med på Agenda 1 for første gang. Actastyrets erfaring var at de var et
formelt organ som vedtok saker. Gjennom Agenda 1 kom det frem et ønske om å kunne bety noe
praktisk for regionen. Agenda 1 startet en spennende prosess. Vi har kartlagt ungdomsarbeid i
Agder. Hele styret tok del i vaffelutdeling og evangelisering sammen med Norkirken Kristiansand.
Etter årsmøtet skal vi ha en samling for ungdom i Agder. Det er et resultat av mer «hands on»arbeid av actastyret. I april 2019 reiser 3 av actastyrerepresentantene på teamtur til Tsjekkia for å
gå foran i arbeid også utenfor Norges grenser.

TRO PÅ HJEMMEBANE 2018
Familiekonsulenten i Acta Agder, jobber jevnt og trutt med undervisning og kurs rundt tematikken:
«tro i hjemmet», altså, hvordan styrke hjemmene i denne oppgaven, hvordan bedre samarbeid
hjem – menighet. I løpet av året har forsamlinger, menigheter, hus-fellesskap, og styre- og
stabsmøter fått besøk av familiekonsulenten. Behovet for denne undervisningen er økende i takt
med at samfunnet blir mer og mer sekulært. Vi vet ut fra forskning og undersøkelser, at
foreldrenes tro kan ha avgjørende betydning for barns tro, derfor fortsetter vi å investere i dette
arbeidet. Skoleåret 2018/2019 har det også blitt noen turer til andre regioner, ut fra en liten
stilling sentralt. Dette har vist at behovet er det samme i hele landet.
LEIR
2018 har vært et bra leir-år. Til sammen har vi hatt 11 «ordinære» leirer. Vi har hatt både barneleir
og ungdomsleir på Vigmostadhytta. En fin plass å ha leir på. Vi prøvde også på noe nytt; leir på en
dag. Det var veldig vellykket og det vil vi videreutvikle og gjerne gjøre i samarbeid med Norkirkene
og forsamlingene våre. At barn og unge vil på leir er fantastisk og vi opplever at barn kommer igjen
og igjen, og at det stadig kommer nye barn. På vårt eget leirsted Eikely har vi hatt barne- og
tweensleirer. Det har vi også hatt på Skogtun som vi leier av søndagsskolen. Vi kan stadig bli bedre
og jobber hele tiden for at leir opplevelsen skal bli god for både deltagere, foreldre og ledere.
PROSJEKT EUROPA
Prosjekt Europa er i en fase hvor vi etablerer lederskap i noen av landene vi har hatt mission
weeks over lang tid. Tsjekkia har per nå et flott lederteam på plass. I tillegg har vi sett hvor nyttig
det er med mission weeks, hvor fokuset er praktisk disippelgjøring, og coaching, der man får
mulighet til å gå i prosess og ta valg. De to hand i hand er en veldig bra kombinasjon. Mark og kona
Jacolien jobber med den teoretiske disippeltreningen i form av coaching. Og flere og flere får dra
nytte av kunnskapen deres. I 2018 ble det sendt fire team fra Agder til andre steder i Europa. Det
ble i tillegg en mission week i Kristiansand og to lederhelger for Europanettverket ble holdt på
sørlandet.
ÅRSMØTE
Actas årsmøte i 2018 ble avholdt 7. april på Bibelskolen i Grimstad.

Esther Pedersen
Styreleder

Tonje M.Teistedal
Actaleder

ÅRSRAPPORT 2018
EIKELY LEIRSTED – SENTER FOR KURS, LEIR, SELSKAP
Styret har i 2018 bestått av:
Styreleder:
Ola Ketil Kvitstein
Styremedlemmer:
Gunnar Urstad, Roar Linjord, Lloyd Gundersen og Anders Vålandsmyr
Daglig leder:
Rune Metveit frem til 1. oktober
Ansattes representant:Irene B Larsen
De ansatte pr 31.12.2018 er:
Sonja Aas (Kjøkkenleder 100%), Irene B Larsen (administrativ leder/kokk 100%),
Hilde Olsen(kokk/renholder) og Helga Skomedal (renholder). I tillegg er
det 16 servitører som tilkalles ved behov.
Arrangementer:
Eikelyringen har hatt noen arrangementer også i 2018; Mannsmøte, førjulskveld og den radisjonelle
Markedsdagen som alle ble flott gjennomført takket være en stor gjeng flotte dugnadsfolk som har
stått på for Eikely. Regionen har arrangert seniortreff på Eikely, og ACTA har arrangert flere leirer
her.Foruten dette har det vært arrangert ett bryllup, minnestunder og mange andre selskaper i løpet
av året.
Økonomi:
I flere år har virksomheten strevd med å få endene til å møtes. Å drive leirstedet har blitt
mer og mer krevende, med sviktende inntekter og økte kostnader. Styret så seg nødt til
å nedbemanne, og det endte med å avslutte arbeidsforholdet til daglig leder. Årsregnskapet for 2018
viser et underskudd på ca kr. 700 000. Styret mener at med dette tiltaket, styrket fokus på
annen kostnadsbesparelse og målrettet markedsføring, skal virksomheten kunne bygge seg opp til å
bli bærekraftig.
Styret har brukt mye tid på løsninger som kan gi en sunn drift. Et av forslagene, som fikk en
grundig utredning, var en kraftig opprustning av overnattingsrom. Med et tøft marked, vurderte
styret dette for risikofylt. Det er også opprettet kontakt med Gulsrud booking, som er en stor
leirstedsaktør i Norge. Styret har landet på at vi fortsetter med de tiltak som er nevnt over.
Fortsatt drift:
Virksomheten fortsetter som før, men med lavere bemanning. Det betyr at kjøkkenet
opprettholder sin kapasitet, og kan fortsette med å levere mat til catering, selskaper, leirer,
konferanser og søndagsbuffeer. Overnattingsmuligheten fortsetter med den standard som vi har i
dag. Så vil 2019 gi oss et år med mulighet til balanse i regnskapet, og vi får tid til å stake ut retning
for hvordan stedet skal drives videre.
Takk:
Til slutt vil vi få takke alle som har bidratt, og bidrar til i driften av Eikely Leirsted, de ansatte,
styret, regionen, Eikelyringen og dugnadsfolk for øvrig, og alle som husker på oss i forbønn.
Eikely Leirsted / Froland Vandrerhjem
Froland 4/3-19, Styret

ÅRSMELDING EIKELY BARNEHAGE
2018
2018 har vært et fint år for oss i Eikely Barnehage. Vi har hatt bra med barn og nok ansatte. Antall
ansatte er ansvarlig i forhold til barnetall. Vi oppfyller den nye pedagognormen, med 11 årsverk
fordelt på 12 pedagoger. Vi oppfyller også den nye bemanningsnormen. Tre barn har hatt stort
behov for ekstrahjelp dette året. På grunn av fare for dårligere fysisk og psykisk helse både hos barn
og personal, var vi nødt til å sette inn ekstravikar. Dette har påført oss en ekstrautgift. Ellers settes
det inn vikar ved ferie.
Eikely Barnehage drives svært godt og profesjonelt, både på pedagogikk og andre områder. Eikely
Barnehage har et godt arbeidsmiljø. Eikely barnehage har samarbeidspartnere som hjelper oss til å
holde høyt og godt fokus på sikkerhet. Vi har selvsagt utfordringer, men de er ikke større enn at de
blir ordnet opp i.
Barnehagen har et tett og godt samarbeid med Eikely leirsted om personalkvelder,
planleggingsdager og andre begivenheter. Dette har påført barnehagen store utgifter, og dette
samarbeidet er nå satt på vent til økonomien bedrer seg.
Barnehagen har et greit profesjonelt samarbeid med Froland Kommune og de andre barnehagene i
kommunen. Barnehagen samarbeider også godt med både PP-kontor og sosialkontor.

I alt er vi ca. 35 ansatte i barnehagen fordelt på hele og delte stillinger, til sammen 28 årsverk.
Antall barn pr. 31.12 er 111. Jeg gjør oppmerksom på at antall barn ikke sier noe om hvor
full/mindre full barnehagen er.

.

Eikely barnehage
08.02.2018

Audun Dertz
styrer

Årsrapport 2018 Fermate Sør
Inge Flaat er fast ansatt (20 %). I tillegg har vi med oss en frivillig sjelesørger; Jenny Hennestad i Mandal.
Fra november 2018 ble også Guro Birkeli i Vennesla med på laget. Ho har opprettet et enkeltmannsforetak,
som sjelesørger. Vi knytter henne med glede opp mot Fermate. Ho har også fått inngang til samtalerom i
Norkirkene i Iveland og Kristiansand. Fermate har ingen utgifter i dette samarbeidet med Guro, men da
heller ingen inntekter. Men vi har en ung dame på banen, og det er viktig i forhold til de behovene vi ser
vokse i de yngre generasjonene.
Fermate Sør eies i sin helhet av Normisjon region Agder og er faglig knyttet opp mot Fermate familien med
Fermate Øst som hovedkontor. Her arrangeres og tilbys årlige ledersamlinger og fagdager.
Det faglige nivået på arbeidet ivaretas gjennom oppfølgingen fra Fermate Oslo og fagdagene ved Høgskolen
Diakonova.
I Fermate arbeider vi på flere områder. Men med så liten stillingsprosent vi har nå (20 %), er det samtalene
med enkeltmennesker som har mest plass. Gjennom året som er gått, har vi hatt over 25 mennesker inne
hos Fermate. Det har blitt over 60 samtaler til sammen. Det er en liten oppgang fra året før.
Vi gleder oss over å se at samtalene har stor betydning for mange – både i forhold til Gud, seg selv og
andre. Brukerne våre kommer fra mange ulike sammenhenger, fra Normisjon, DnK og andre kirkesamfunn.
Bibelskolen i Grimstad er også en aktiv bruker. Noen ledere bruker Fermate som åndelig og personlig
veiledning. I tillegg til samtaler/sjelesorg, har Fermate Sør også en kompetanse som gjør at vi kan brukes,
og har vært brukt i saker som gjelder konflikthåndtering mm. De timene som Inge Flaat har til overs i
Fermate, brukes til andre gjøremål i Normisjon.
Heller ikke i 2018 har Fermate Sør brukt mye penger på PR. Og nettsiden vår er gått ut på dato. Men alle
viktige opplysninger der, er oppdaterte. (sor.fermate.no) I tillegg har vi fått en Facebook side, som mange
mennesker er innom og sjekker. Samtale lokalene er i dag er i Norkirkene på Nedenes, Kristiansand, Mandal,
Iveland og på Bibelskolen i Grimstad.
Fra 1.1.2018 koster samtalene i Fermate fra kr.300,- til kr. 750,-.
Vi tror at sammen med alt det fine arbeidet som skjer i regionen, må det også være plass for det rommet
hvor alt kan snakkes om – også det som er vondt, vanskelig og det som gikk i stykker. Å snakke sant om
livet og få hjelp til å sortere litt og ha tid til prosesser i tro og liv, tror vi er god kristen medvandring. Det er
et sunnhetstegn at Normisjon ivaretar også dette!

_____________
Inge Flaat
Leder Fermate Sør

Bibelskolen i Grimstad
Aldri før har skolen hatt flere studenter enn i 2018. At unge mennesker i vår tid velger et år på Bibelskole, er
vi svært takknemlige for. Vi er stolte og glade for å være en viktig aktør i Normisjon, og vi vil takke for
engasjement, omsorg, forbønn og gaver slik at vi kan drive et viktig arbeid i Guds rike videre.
Studenttilgang
Skoleåret 18/19 startet vi opp med et kull på 121 studenter. Av disse gikk 25 på TT – Til Tjeneste, og 27 på
den internasjonale linjen World Wide Walk (WWW).
Økonomi
Tallene for 2018 er i skrivende stund ikke klare, men det ser ut til at skolen gikk med et godt overskudd.
Gode studenttall er utslagsgivende. I tillegg ser vi med takknemlighet på gaveinntektene vi er helt avhengige
av. Skolen ønsker spesielt å takke alle givere som jevnt sikrer videre drift av skolen.
Skoletilbudet
Skoleåret 18/19 har skolen følgende linjer:
- Idrett og friluft.
- Vekst
- Veritas – med fokus på evangelisering og trosforsvar.
- Musikk
- TT – Til Tjeneste. Studentene er inne på Bibelskolen i seks kursuker, og har mer enn 20 uker ute i
praksis både nasjonalt og internasjonalt i løpet av året.
- WWW - World Wide Walk. En internasjonal teamlinje med følgende destinasjoner: Ecuador, Cuba,
Thailand, Jordan/Libanon, Japan og Sør Afrika.
Team, praksis og reisevirksomhet
Skolen har et BiG-team som reiser rundt og besøker ulike menigheter, arbeid innenfor Acta/Normisjon og
videregående skoler. I tillegg har vi en stipendiatordning, der studentene knyttes til ulike, daglige funksjoner
på skolen, samtidig som de er studenter på TT-linja. Gjennom forskjellige typer praksis og annen
reisevirksomhet, har studenter og lærere hatt kontakt med både Normisjon både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.
Personal
Staben på BiG gjør et meget godt arbeid, og situasjonen har vært stabil gjennom året.
Bygning, eiendom og samarbeid
Bibelskolen har også i 2018 vært preget av nybygg og oppussing. Ombygging av skolens kjøkken, nytt
servicegarasje og utvidelse av campingområde med nye beachvolleyballbaner, har blitt ferdigstilt i 2018. I
tillegg startet skolen med renovering av det første av i alt fem internater. Med tanke på internatene, er det et
stort, økonomisk løft som ligger foran oss de neste årene.
Norkirken Grimstad kjøpte tomt av BiG, og åpnet sitt nye kirkebygg på området i desember. Dette har åpnet
gode strategiske samarbeidsmuligheter for skolen. I tillegg har BiG-Forum blitt etablert der en tilbyr
tilrettelegging og gjennomføring av konferanser og utleie av både skolens, Normisjonhallens og Norkirkens
lokaler.
Samlokaliseringen med Regionen Agder oppleves fortsatt som svært viktig. Da Norkirken også har etablert
seg på området fremstår campus på BiG som et kraftsenter med store muligheter fremover.
Med dette vil vi ønske Guds rike velsignelse over vårt felles arbeid videre i Normisjon.
Bibelskolen i Grimstad, 13. februar 2019
Kjetil Vestel Haga, rektor

Risøy folkehøyskole,
Kortfattet rapport til Normisjon region Agders årsmøte 2019
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2018 var et alminnelig vellykket år for skolen. Søkningen til
skoleåret 2017 – 2018 var bra. Med unntak av musikklinje ble
alle tilbud startet i høst, elevtallet ved skolestart var 128. Vi har
tidligere år hatt høyere tall, vi relaterer en liten svikt til at vi
innledningsvis markedsførte skolen med noe redusert reiseaktivitet. Det
fungerte ikke, og vi ble nødt til å gå ut med et mer konkurransedyktig reiseprogram på
nyåret 2018. Søkningen tok seg da opp. Dette innbyr til refleksjon!
Risøya er rusfri i alle sammenhenger, men disiplinærsaker ift. rus forekommer, dog ikke
mange.
Andelen elever med psykiske utfordringer som krever ekstra oppfølging er økende, ved vår
skole som ved andre. Eksempelvis kan dette være ME eller sosial angst. Folkehøyskolene
gjør en viktig innsats her, gjerne uten at det får den oppmerksomheten det godt kunne. Vi er
oppmerksomme på nødvendigheten av å være skole, og ikke
behandlingsinstitusjon. Veiledning vil ofte være hjelp til kontakt med helsevesenet.
Kristne aktiviteter er et ukentlig lavterskeltilbud , og et ukentlig «husmøte» med
andakt. Begge på elevenes fritid. Dessuten noen skoleandakter gjennom året, gjerne ved
ungdomspresten i Tvedestrand, for alle.
Økonomi: Vi har høy lånegjeld, men den støttes av sk. «storvøle» - utvidelse i den delen av
statsstøtten som kalles husleietilskudd. Renter for lån dekkes med en liten margin. Vi
beregner et overskudd for 2018 på om lag 800.000 kr. Økonomien anser vi som sunn, med
et vedvarende behov for en viss sparsommelighet. Vi anser at størrelsen på gjeld, som nå er
over 40 mill., nødvendiggjør overskudd.
På nyåret i år tok vi «Risøyhallen» i bruk. 500 sitteplasser, 2 x volleyballbane,
styrketreningsrom, klasserom. Den bør gi oss gode muligheter til å videreutvikle
skoledriften, og sommerdriften. Skjærgårdsfestivalen holder stand, i den skarpe
konkurransesituasjonen som gjelder for dem.
Søkningen for skoleåret 2019/2020 er rekordstor, det ser ut til at musikklinja kommer i gang
igjen. Som vanlig stor interesse for vårt tilbud til lettere psykisk utviklingshemmede.

Per Kristiansen, rektor

Folkehøgskolen Sørlandet
Melding til Normisjon region Agders regionårsmøte 2019
Jeg overtok som rektor 1. august 2018, og jeg må si det med en gang: Det er en sann glede
å få jobbe på Folkehøgskolen Sørlandet! I det følgende skal jeg prøve å gi deg et innblikk i
hvorfor Normisjon region Agder, som eier 60 %, skal være veldig stolte av denne skolen.
Som dere sikkert vet, så har skolen vært drevet godt i mange tiår, og det er denne historien som danner
grunnlaget for at vi er der vi er i dag. Dette er vi både stolte og takknemlige for. Denne historien merker vi
blant annet i forhold til at vi har en solid økonomi, velholdt bygningsmasse, fin kultur og godt omdømme.
Samtidig vet vi at det er det daglige arbeidet her og nå som legger grunnlaget for framtida. Vi lever i en hard
konkurranse både med de andre folkehøgskolene, men også med andre tilbud som ønsker å gi ungdom et
annerledes år. I februar i fjor rådet det litt «panikkstemning» på skolen, for da var søkertallene veldig mye
lavere enn de foregående årene. Det ble gjort noen grep på våren for å få søkere; Fotball-linja ble lagt ned,
Multisport ble doblet til to klasser og det ble opprettet en ny linje, ALL IN. Heldigvis ordnet det seg med
elever, men skolen ble ikke full før ved skolestart. Dette skoleåret har vi disse linjene:
ALL IN Linjelærer Kjetil Kragset
Barn i Fokus Linjelærer Olaug Græsli Sløgedal
Bil og Motor Linjelærer Jens Petter Slettedal
Data Media – Japan Linjelærer Tarjei Bjerke Dalene
Globalt fokus – Afrika Linjelærer Marie Wefald
Helse og Velvære Linjelærer Elisabeth Rokseth
Internasjonal Linjelærer Linda Antonsen Sødal
Live Artist Linjelærer Torbjørn Brennum
Multisport Linjelærere Nils Martin Nilsen og Frode Lindtveit
Nå er innsøkingen for neste skoleår godt i gang, og vi kan glede oss over at vi ligger godt over fjoråret. Vi
velger å tro at mye av det skyldes at vi i høst har jobbet hardt med å videreutvikle de linjene vi allerede har,
og at vi i tillegg har presentert tre helt nye linjer.
Vi er nå 30 ansatte som jobber hardt for at 120 ungdommer skal få sitt livs beste år, og at de skal få
opplæring, opplevelser og holdninger/verdier som skal vare livet ut. Vi ønsker å gi dem både en god skole og
et godt hjem her, og at de skal gjøre mange erfaringer omkring visjonen vår; Møtet som forandrer! Ikke
minst handler dette om møtet med kristen tro. Dagens ungdom er flotte åpne mennesker som gjerne vil høre
om tro og om Jesus. De fleste elevene har ikke tatt imot Jesus, men vi opplever at de gjerne vil høre på vår
personlige og ærlige fortelling om hva det betyr for oss å være kristen. Fra tidligere undersøkelser vet vi at et
år på skolen har stor betydning for elevenes tro, og i år opplevde vi også at en elev stod fram foran alle
elevene og fortalt at han hadde tatt imot Jesus. Dette var utrolig sterkt og veldig oppmuntrende for oss.
Det kristne arbeidet på skolen er organisert som noe obligatorisk og noe frivillig. Hver dag har vi
«midtsamling» der en av lærerne har en liten andakt for elevene, og hver uke har vi to timer med kristendom.
I tillegg har vi kristne sanger på midtsamlinger og i allsangtimene, og vi feirer selvfølgelig de kristne
høytidene. Alle ansatte er også frie til å prate om tro når det skulle være naturlig. På tirsdagskveldene har vi
frivillig møte, og det er lærere som arrangerer dette. Vi får en forkynner på besøk, og det kommer mellom 40
og 60 ungdommer. Onsdag er det skolelaget, og i år har elevene selv gitt det navnet AGAPE. Denne
kvelden styrer ungdommene selv, men det er en lærer som på dagtid samarbeider med styret for skolelaget.
På søndagene fylles skolebilen opp, og en av miljøstipendiatene kjører til gudstjeneste på Hillsong i
Kristiansand.
Styret er skolens øverste ansvarlige organ, og vi er veldig takknemlige for hvert enkelt styremedlems
engasjement og kompetanse. Selv om den daglige driften av skolen gjøres av oss som er ansatte, så er det
alltid nyttig og godt at et styre følger og justerer de store linjene i driften.
Hver morgen samles en gjeng ansatte rundt Bibelen til skriftlesning og bønn. I tillegg er det veldig godt å vite
at vi har mange forbedere blant dere som leser dette. Fortsett med å be for skolen, for ansatte og ikke minst
for ungdommene. Vi har en utrolig stor misjonsmark her.
Tusen takk for all forbønn!
Vennlig hilsen Geir Reinertsen, rektor

