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ÅRSMELDING 2019          
Acta - Barn og unge i Normisjon, Region Agder  

ACTASTYRET                           
Vetle Salvesen    Styreleder                                                                                                                                    
Marte Frivold    Nestleder        
Maria Kjetså-Norum   Styremedlem                     
Ole Andreas Teistedal  Styremedlem                    
Hanna Vorhaug   Styremedlem 
 

ACTAANSATTE I 2019                  
Tonje Margrete Teistedal  Actaleder 80 % (20 % ulønnet permisjon jan-sept)  
     (Leies ut 10 % til Acta sentralt)                         
Ole Jakob Pedersen   Leir- og ungdomskonsulent 100 %                
Marianne Fjell                Familiekonsulent 60 % (leies ut i 20 % til Acta sentralt)  
Kristine Kjetså-Norum  Leir- og barnekonsulent 50 % (+ 10 % vikariat)               
Ingvild Kristine Skovli            Leir- og barnekonsulent 40 % (sluttet oktober 2019)  
Asbjørn Smeland   Student- og ungdomskonsulent 25 %                    
Isak Gilde     Vikar i 40 % (fra august 2019) 

ACTASTYRET I 2019                       
Actastyret er en flott ungdomsgjeng fra ulike deler av Agder. Actastyret får være med og bestemme 
hvordan Acta skal se ut i fremtiden. De har vært på misjonstur i Tsjekkia, og har i det siste jobbet 
med hvordan ungdommer kan ha egen bibelgruppe. Bibel, bønn og god prat er også en viktig del av 
det vi gjør når vi samles til styremøter. Dette er unge fremadstormende ungdommer som vokser 
som ledere og i etterfølgelse av Jesus. 
 
LAGSARBEID 2019 
I Acta Agder er det veldig mye bra lagsarbeid; 103 lag er fordelt rundt om i Agder. Og det er utrolig 
mange dedikerte ledere som brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus. Visjonen vår: «Å 
se grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus» er virkelig til 
stede rundt omkring i Agder. En stor takk til alle ledere som stiller opp uke etter uke, år etter år. 
Dere er våre helter! Dere er med på å gi Jesus videre. Lagene er forskjellige og holder på med mye 
forskjellig. Noen snekrer, noen lager fine skatter de får med hjem. Andre lager gevinster til basar. 
Andre igjen baker deilige kaker som alle kan smake, og alle leker. Og ikke minst - alle får høre om 
Jesus. 
 
TRO PÅ HJEMMEBANE 2019           
Fokus på dette temaet er viktigere enn noen gang! Ansvaret for å «gi Jesus videre» hviler på foreldre 
og forsamlinger/menigheter. Det er meningsfullt å reise rundt og undervise og inspirere til 
frimodighet, gode vaner og legge til rette for familiegrupper/arbeid på tvers av generasjonene. I 
løpet av 2019 har familiekonsulenten (Marianne Fjell) i Agder fått bygge spennende kontakt med 
blant annet Konsmo og Engesland. Gjennom 3 temakvelder er det gitt tid til å fokusere på å utruste 
hjemmene. Dette fortsetter i 2020. Marianne Fjell har også bidratt utenfor Agder med leir på 
Kirketeigen og Fossheim, og besøkt Norkirkene i Tromsø og Trondheim. 
 



 

 

 

LEIR                
I 2019 hadde vi 11 leirer for barn, tweens og ungdom med nesten 500 deltakere til sammen  
(235 stk på SC-Gathering). Vi som arrangerer leir synes det er en fest. Vi håper og tror at det vi 
formidler på leir blir sådd i hjertene til deltakerne, og at det vil spire og gro til en sterk tro på Jesus. 
Vi jobber hele tiden med å bli bedre på leir. Vi har en ledergjeng på rundt 30 ungdommer, og foreldre 
og andre voksne som også har vært med som ledere. Vi har startet et leirteam av ungdommer som 
lærer mer om å arrangere leir. Sammen med Actastyret får disse hvert år tilbud om å bli med på 
teamtur til utlandet. Før hver leir møtes vi til planlegging av leirene. Vi har også en del sosiale kvelder 
gjennom året, der vi kan bygge et godt fellesskap mellom lederne og også gå dypere inn i hva det 
innebærer å være leder.  
 
PROSJEKT EUROPA                    
I 2019 reiste seks team til Europa med tenåringer, studenter og voksne fra Agder. De fleste 
teamturene var til Tsjekkia. Vi ser at mennesker får møte Jesus og blir satt i brann; både de vi møter 
og de som er på de ulike teamene. Under fadderuka i august hadde vi MissionWeek i 
Norkirken Kristiansand med team fra Tsjekkia, Latvia og Norge. Det ble delt ut 2000 vafler og vi 
hadde åpent bedehus hver kveld/natt hele uka.  
 
STUDENTARBEID 
I studentbyen Kristiansand har arbeidet blant studenter og unge voksne etablert seg. Omlag 35 % 
av de mellom 19 og 24 år går i høyere utdanning (SSB). I denne sårbare fasen av livet er det viktig at 
det finnes et lokalt tilbud i byen de studerer i. Ukentlige samlinger i Kristiansand Bedehus med stort 
relasjonsfokus synes å ha medført: økt gudstjenestesøking, teamreiser til omkringliggende 
ungdomsklubber, nye mennesker blir en del av kirkelivet, og at mennesker blir forandret. Arbeidet 
har blitt en sentral del av utsendinger til MissionWeeks med Prosjekt Europa. Høsten 2019 ble det 
arrangert én studentweekend på Gautefall med fokus på troshistorie. Høsten 2019 ble det også 
arrangert Retreat19 på Gautestad Misjonssenter med Geir Otto Holmås. Dette ansees for å være en 
stor suksess. 
 
SOUL CHILDREN GATHERING 2019 
Siste helg i oktober møttes 235 korsangere til en forrykende helg i Normisjonshallen, Norkirken og 
Bibelskolen i Grimstad. I tillegg var det korledere, en stor dugnadsgjeng og en fokusert Actastab som 
sørget for at Gatheringen ble en stor fest med sangglede og Jesus i sentrum. Det var et stort 
arrangement å planlegge og gjennomføre, men vi tror det er kommet for å bli.  

ÅRSMØTE              
Actas årsmøte i 2019 ble avholdt 6. april i Norkirken Grimstad. Denne gangen inviterte vi til en egen 
Actadag med lovsangskonsert, taco, forkynnelse og nettverksbygging mellom ungdommer fra ulike 
lokallag.   

       

                                                                
Vetle Salvesen      Tonje Margrete Teistedal                 
Styreleder       Actaleder     
                              
       



 

 

 

ÅRSRAPPORT 2019 

EIKELY LEIRSTED – SENTER FOR KURS, LEIR, SELSKAP 

   
 

Styret har i 2019 bestått av: 

Styreleder:   Ola Ketil Kvitstein 

Styremedlemmer: Gunnar Urstad, Roar Linjord (frem til mai 2019), Terje Andersen og Anders  

Vålandsmyr 

Ansattes representant: Irene B Larsen, Sonja Ås (ansatt uten stemmerett) 

 

De ansatte pr 31.12.2019 er: 

Sonja Aas (Kjøkkenleder 100%), Irene B Larsen (administrativ leder/kokk  100%) og  

I tillegg er det ca 18 servitører som tilkalles ved behov. 

 

Arrangementer: 

Eikely venneforening ble etablert har hatt flere Eikely-kvelder, med filmvisning og sangkveld i 

2019. De er svært aktive, og har tatt initiativ til og gjennomføring av dugnader. Dette initiativet har 

vært til stor oppmuntring for styret. 

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. Også 2019 vært preget av fokus 

på løsninger som kan gi en sunn drift. 

 

Fortsatt drift: 

Virksomheten fortsetter som før. Det betyr at kjøkkenet opprettholder sin kapasitet, og kan fortsette 

med å levere mat til catering, selskaper, leirer, konferanser og søndagsbuffeer. Deler av 

overnattingsrommene, og kjøkkenet i internatdelen har blitt pusset opp. Dette regner vi med skal 

virke positivt inn på etterspørselen etter overnatting. Styret ser tendens til økt etterspørsel av 

leirstedets tjenester, og har tro på at 2020 skal bli et år i balanse. 

 

Takk: 

Til slutt vil vi få takke alle som har bidratt, og bidrar til i driften av Eikely Leirsted, de ansatte, 

styret, regionen, Eikely venner og dugnadsfolk for øvrig, og alle som husker på oss i forbønn. 

 

 

Eikely Leirsted / Froland Vandrehjem 

Styret  



 

 

 

 

                                 ÅRSMELDING EIKELY BARNEHAGE 

                                                         

 

Kommer senere 

 

 
  



 

 

 

Årsrapport 2019 Fermate Sør 
  

Inge Flaat er fast ansatt (20 %). I tillegg har vi med oss en frivillig sjelesørger; Jenny Hennestad i Mandal. 
Ho har ikke mottatt noen henvendelser om sjelesorg via Fermate i 2019. Fra november 2018 har også Guro 

Birkeli i Vennesla vært 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 VID. 

 
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 20 mennesker inne hos 
Fermate. Det har blitt 56 samtaler til sammen. Det er en liten nedgang 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 2019 har Fermate Sør brukt mye penger på PR. Nettsiden vår har vi likevel oppdatert. Her er 
alle viktige opplysninger. (sor.fermate.no) I tillegg har vi fått en Facebook side, som mange mennesker er 

innom og sjekker. Det er over 100 følgere på denne. Samtale lokalene er i dag er i Norkirkene på Nedenes, 
Kristiansand, Mandal, Iveland og på Bibelskolen i Grimstad.   

 

Fra 1.1.2020 koster samtalene i Fermate fra kr.300,- (studenter) til kr. 750,-. (for par) 
  

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 
 

2019 var et flott år på BiG med full skole. 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 19/20 startet vi opp med et kull på 119 studenter. Av disse gikk 36 på TT – Til Tjeneste, og 18 på 

den internasjonale linjen World Wide Walk (WWW).  

Økonomi  

Tallene for 2019 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 19/20 har skolen følgende linjer: 

 Idrett og friluft. 

 Vekst 

 Veritas – med fokus på evangelisering og trosforsvar. 

 Musikk – med fordypningene musikkteknologi og lovsang 

 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, 

Jordan/Israel, 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 2019 vært preget av oppussing. Ombygging av skolens ny utvidelse av 

campingområde og totalrenovering av internat 1. Øvrige internater står nå for tur, og internat 2 er snart 

ferdigstilt. Dette er et stort økonomisk løft der hvert internat har en kostnad på mellom 3,5 og 4 mill kroner.  

 

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, 11. februar 2020 

Kjetil Vestel Haga, rektor 

 

http://bibelskolen.no/


 

 

 

  
 

Risøy Folkehøyskole 
Årsrapport 2019 
 
Vårhalvåret 2019 ved Risøy Folkehøyskole hadde som sin største 
begivenhet åpningen av Risøyhallen, en flott flerbrukshall på om lag 900 
kvm.  Uttrekkbar amfi, førsteklasses sportsgulv, et klasserom som også vil 
gjøre nytte som møterom, m. m.  Hallen ble første gang foreslått på 1980-tallet, og nå er den 
endelig her.  Et flott bidrag i undervisningen, og en nødvendighet i sommerdriften.   
Høsten 2019 startet vi opp med hele 147 elever.  Ny rekord, og smekkfull skole.  En personalbolig 
som sto ubrukt ble pusset opp i full fart, og det gjorde at vi kunne ta imot de siste. 
Undervisningen har gått etter planen, og vi gleder oss over mange gode tilbakemeldinger fra 
elever og deres foresatte.  Det er gjerne bra oppslutning rundt de kristne aktivitetene som gjerne 
finner sted på kveldstid.  Elevflokken på Risøya er et gjennomsnitt av norsk ungdom også ift. tro, 
dette gir mange muligheter for gode samtaler om tro med ungdom som kan være ganske 
fremmede for åndelige spørsmål.  Og noen elever kommer til tro gjennom skoleåret. 
Sommerdriften er viktig på Risøya, uten den hadde vi neppe kunnet finansiere Risøyhallen.  Bl. a. 
Skjærgårdsfestivalen som vi leier ut til hadde godt besøk.  Vi er imponert over måten festivalen 
gjennomføres på, med sin imponerende logistikk.   
 
Mye går veien på Risøya, og vi ser optimistisk på fremtiden! 
 
 
Per Kristiansen 
Rektor 
  



 

 

 

 

 Folkehøgskolen Sørlandet  
 

 Melding til Normisjon region Agders regionårsmøte 
2020  
Et nytt år er gått, og det har vært et godt år. Godt for skolen, for elevene, for personalet og for meg. 
Folkehøgskolen Sørlandet er en god plass å være både for ung og gammel, og vi lærer mye av 
hverandre. Normisjon region Agder kan være stolt eier av skolen, og vi er glade for å ha 
organisasjonen i ryggen i arbeidet vi gjør.  
 
Skolen er en livskraftig ungdom, og det har den vært siden starten i 1912. Dette fikk jeg oppleve på 
elevstevnet i sommer. Da kom det «ungdommer» som hadde gått på skolen for 10, 25, 30, 40, 50 
eller 60 år siden, og det var fantastisk å se hvordan øynene deres lyste av glede for å komme 
tilbake på skolen. Vi føler oss takknemlige! Opp gjennom historien har mange frivillige og ansatte 
lagt ned en stor innsats på skolen. Det er det som har gjort at vi er der vi er i dag, og nå hviler 
ansvaret på oss for å fortsette denne historien på en god måte. Vi har i år fylt huset til randen med 
nesten 140 elever, og vi måtte i fjor vår og sommer si nei til mange elever. Dette skoleåret har vi 
disse linjene:  
 
ALL IN     Barn i Fokus    Bil og Motor   
Data Media – Japan    Fotball – YNWA!   Friluftsliv – Basic  
Globalt fokus – Afrika   Helse, Trening og Velvære  Internasjonal  
Ledertreningslinje    Multisport  
 
Nå er vi midt i opptaket av nye elever for neste skoleår, og vi opplever «all time high». Fjoråret var 
veldig bra, og nå har vi over 40 % flere søkere enn i fjor! Dette gleder oss veldig, og vi har stor 
grunn til å tro at skolen også denne høsten vil fylles med 140 elever.  
 
Vårt oppdrag står klart i Folkehøgskoleloven; Vi skal drive allmenndanning og folkeopplysning. Vi 
er et godt team på 30 ansatte som jobber hardt for at ungdommen skal få sitt livs beste år, og at de 
skal få opplæring, opplevelser og holdninger/verdier som skal vare livet ut. Visjonen vår «Møtet 
som forandrer» treffer ungdommen godt, for de har alle ønsker om å endre seg i positiv retning. Vi 
opplever at de er gode mot hverandre, og at de er åpne for å høre hva både medelever og oss litt 
eldre har å si.  
 
Fremdeles har vi en stor overvekt med elever som ikke regner seg som kristne, men vi har også en 
gjeng kristne som frimodig deler tro på skolelaget Agape på torsdagskveldene. Hver dag på 
midtsamlingene har en kristen sang og en av pedagogene et ord til ettertanke. Bibelen står 
sentralt, og midtsamlingsordene fokuserer enten på Bibelske verdier og menneskeverd eller på 
hva Jesus betyr for oss. Nytt av året er at kristendomstimene nå heter Kristen tro, men det er 
fremdeles to timer i uka og innholdet er det samme. I tillegg har nattverd blitt et fast innslag på 
tirsdagsmøtene, og vi opplever at mange elever både går til nattverd, deltar på bønnevandring og 
går til forbønn.  
 
Vi føler oss også veldig heldige med å ha et meget kompetent styre som hjelper oss ansatte med å 
holde en god kurs. Fra Normisjon region Agder er Tonje Teistedal (styreleder), Oddvar Omdal 
(nestleder) og Målfrid Viksnes (leder av Foreningen FHS Sørlandet). I tillegg består styret av Odd 
Gunnar Tveit (ImF), Sjur Velken (KFUK/M), Tor Inge Fidjeland (ansatt) og Egil Røyseth (elev).  
Tusen takk for all forbønn!  
Vennlig hilsen Geir Reinertsen, rektor 

 


