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INNLEDNING 

 
Året 2019er det nittende året i Normisjons historie. 

Acta legger fram en egen årsmelding til sitt årsmøte.   

Regionstyret og regionstyrets arbeid 

Regionstyret har bestått av Rønnaug Torvik, Bykle, Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad (nestleder), 

Tove Rustan Skaar, Lillesand, Torbjørg Sandal, Lyngdal, Samuel Ebitu, Mandal, Terje Andersen, 

Konsmo. Ansattes representant har vært Marianne Skeie Fjell. Acta har ikke klart å stille med 

styremedlem.  

Varamedlemmer har vært Åse Torhild Guldsmedmoen (1. varamedlem), Lloyd Gundersen, Åseral 

(2. varamedlem), og Olav Haaland, Byremo (3.varamedlem) 

Regionlederteamet og 1.varamedlem har møtt fast. 

Regionstyret har i 2019 hatt   6 møter og behandlet 66 saker. Det har vært ett felles regionstyremøte 

med regionstyre/kretsstyre i NLM og ImF. 

Regionstyret definerer seg tydelig som et åndelig lederskap. 

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

 

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. 

 

 

HOVEDSAKER SOM HAR VÆRT BEHANDLET: 
 

1.Regionens kontakt i de lokale enheter  

Det har stort sett dreid seg om tre områder. 

• Enkeltbesøk i foreninger med forkynnelse, undervisning og informasjon. Ganske ofte blir 

det også etterspurt veiledning og rådgivning innenfor relevante omåder. Det oppleves viktig, 

da dette flere steder er deres viktigste åndelige fellesskap. 

Nesten alle Norkirkene har vært besøkt med tale på gudstjeneste, noen steder med utvidet 

innslag om regionen. 

 

• På åtte steder ble det arrangert Disippelskole våren -19. Da har det vært ca  3-4 besøk på 

hvert sted. Denne tematiske «dybdeboringen» som en disippelskole utgjør, er viktig og 

møter et behov Regionen har tilbudt Disippelskole siden 2012. Formen er under revisjon. 

 

• Høsten 19 besøkte vi 12 steder på styremøter. Bakgrunnen var skrivet «I en tid som denne». 

Dette var meget meningsfulle samtaler, og det oppleves meningsfullt og riktig å komme på 

besøk til den lokale enhet, ikke som predikant men som tilhører, og for å bidra i en dialog 

om lokale utfordringer. Dette tilbudet vil fortsette, høsten -20.  

 

2.Avisa «Nytt fra Normisjon»/Nyhetsbrev 

Regionstyret har gjennom flere år hatt til drøfting om avisa «Nytt fra Normisjon faktisk «gjør nok 

nytte for seg».   Papiraviser generelt mister lesere, og informasjon flyttes over til digitale 

plattformer.  Det er ingen tvil om at «Nytt fra Normisjon» hadde sin funksjon, både som 

informasjonskilde og som utløsende årsak til at folk gav penger til prosjekter på den vedlagte 



 

 

giroen.  Men vil det være slik om noen år? Er dette fremtidsrettet?  Etter grundige vurderinger, ble 

det i oktober bestemt at avisa «Nytt fra Normisjon» hadde sin siste utgave desember 2019.  Det var 

ressurskrevende å lage avisa, selv om den kun kom ut fire ganger pr år. Regnskapet viste også at 

avisa ble et underskuddsprosjekt økonomisk.  Avisa har de siste åra hatt frivillig kontingent uten at 

det har gitt nok til å dekke produksjonskostnader, trykking og porto til utsendelse.   

Region Agder er ikke alene om å komme til denne konkusjonen vedrørende regionavis.  Flere andre 

regioner har lagt ned sin avis tidligere, og noen står for tur. Så er det også noen regioner der avisa 

fortsatt er en viktig kanal for nyheter og informasjon.  Det gjelder først og fremst der en region har 

egen avis, (og ikke et samarbeidsprosjekt med «naboen»), og har journalistisk/mediekompetanse til 

å lage avisa.  

 

Hva skal så erstatte avisa?  Det er virkelig ønskelig å få en tettere og hyppigere kontakt med våre 

medlemmer og følgere.  Vi ønsker å synliggjøre hva som skjer rundt om i regionen og i våre 

samarbeidsland, og la folk bli kjent med ansatte og frivillige medarbeidere i Normisjonsfamilien. Vi 

trenger å styrke samhold og fellesskap. 

   

Det er et mål å få mer informasjon over på digitale plattformer. Hjemmesiden må oppdateres 

jevnlig, og sosiale medier benyttes i større grad. 

Så vil det fortsatt være nødvendig med «noe» på papir.  

 

Fra januar 2020 planlegges det nyhetsbrev som, i første omgang, sendes ut på e-post ca en gang pr 

måned til styreledere og kontaktpersoner. De som ikke har e-postadresse, får det pr post.  Samtidig 

jobbes det med å få tilrettelagt at de som var abonnenter på avisa, får tilbud om å abonnere på 

nyhetsbrevet. Det vil selvsagt også være mulig at alle som har lyst, kan melde seg og få nyhetsbrev 

på e-post.  

Alle som var abonnenter på «Nytt fra Normisjon» vil få tilbud om å fortsette som abonnenter på 

Nyhetsbrevet Denne forespørselen skal i hovedsak gjøres digitalt. Det vil ta litt tid, da denne 

tjenesten ikke er ferdig tilrettelagt enda. Vi håper dette vil bli ferdigstilt i første halvdel av 2020. 

 

3. Regionen i en ny tid   «Fra Jersusalem- og like til jordens ender» 

I 2019 har både ansatte og regionstyret fortsatt arbeidet med hvordan vi kan, på best mulig måte, 

tilrettelegge arbeidet slik at mennesker får høre om Jesus, lokalt og internasjonalt. Vi vil bygge 

gode fellesskap som   mennesker kjenner det er godt å være en del av, i hverdager og fest.  Guds 

Ord forkynnes til veiledning, oppmuntring og trøst. 

 

Sammen med pastorene i Norkirkene, og senere med alle ansatte, jobbet vi under overskriften «Fra 

Jersusalem- og like til jordens ender». Hvordan kan vi sammen nå oppdraget Jesus gav oss, og 

hvordan ser det ut i Agder i 2019 og de nærmeste årene? 

 

A. Jerusalem  

Vi bestemte oss for at «Jerusalem» er vårt nærområde, der vi bor, vår menighet/fellesskap. 

Hva kjennetegner det i Agder? Kulturelt er det både likt og ulikt. Og vi ser at de er ulike utrykk og 

behov om det er by eller land, mindre forening eller Norkirke 

B. Judea 

Hva er «Judea»?  Det er geografisk rimelig nær oss, i distriktet rundt oss.  

C. «Samaria»  

Vi registrer at det er geografiske områder i Agder som har få tilbud om kristent fellesskap. Vi tenker 

nok likevel mest på at dette handler om annerledes tenkende mennesker og nye generasjoner. 

«Misjonsmarka er kommet til oss» 

D. «Like til jordens ender» 

 Her plasserer vi vårt internasjonale arbeid, og er glad for at vi har et stort engasjement   over hele 

regionen. Vi vil være en del av Normisjons langsiktige plan for det internasjonale arbeidet, samtidig 



 

 

som vi vil være åpne for det spontane tidsbegrensende engasjement fordi mennesker blir tent for en 

sak. Alt skal likevel ha de kvaliteter som Normisjon mener skal kjennetegne deres arbeid. 

 

        E. Kulturanalyse 

Vi gjorde en analyse av kulturen vi er en del av.  Vi må tenke ut fra den virkelighet som finnes.  Vi 

er i dagens samfunn en minoritet, Livet til folk er i stor grad mediestyrt og det er stor ulikhet 

mellom generasjonene. Som Paulus beskriver Aten, slik er det i stor grad for oss, vi lever i en 

verden av mangfold av trosretninger, filosofier og livssyn.  Her skal vi, som Johannes Døperen, 

finne en vei og peke på Jesus. 

Hvordan rigger vi oss for å ta Bibelens budskap til folk i 2020? 

 

F. Sammen 

Vi har også jobbet med å tenke sammen om hva vi kan bety for hverandre.  Hva trenger Norkirkene 

av regionkontorets folk for å lykkes i sin del av oppdraget?  Og hva trenger foreninger? Hvordan 

kan vi samhandle på tvers, og også tenke samme med Acta, leirer og andre aktiviteter.   

Vi har så langt landet på å tenke at regionskontoret skal tenke to linjer i den måten vi jobber. 

Første- linjetjeneste - det handler om det tradisjonelle arbeidet ute i foreningene, med forkynnelse 

og undervisning, inspirasjon og veiledning.  

Andre linjetjeneste – det handler om å bidra med støtte til Norkirkene, brobygging mellom 

Norkirkene og omlandet, generell veiledning og tilsyn. Regionen har også de administrative 

oppgavene det er ved å ha ansatte, og i den sammenheng hjelpe til med personaloppfølging i dialog 

med styrene. 

 

 

 

SAMTALER PÅ LEDERPLAN MED NLM OG IMF 
 

I 2019   har den administrative regionledelsen hatt jevnlige møter med ledelsen i NLM og ImF . 

Bakgrunnen er først og fremst for å styrke samhold og fellesskap lokalt der vi er «under samme 

tak». Vi har mange felles utfordringer, og har stor nytte av å drøfte hvordan vi møter dette i 

framtida. 

Disse samtalene førte også til at regionstyrene /kretsstyret hadde felles møte i oktober 2019. 

Evaluering viser at dette var et godt initiativ, og som enstemmig er vedtatt skal gjentas også i 2020. 

Det har vært nyttig og lærerikt, og disse møtepunktene vil vi fortsette med videre.  Til dels som en 

følge av dette, gikk den første  «Bedehuskonferansen» av stabelen i Bedehuskirken i Lyngdal, etter 

initiativ av ansatte.  

 

 

EIKELY BARNEHAGE SOM EGET SELSKAP 

 
Det har i 2019 vært arbeidet med å skille ut Eikely barnehage som egen enhet. Det er en stor 

virksomhet, og med dagens ordning, der barnehagen er en underenhet i Normisjon, blir det mange 

tungvinte løsninger som må håndteres. I nær fremtid, vil virksomheter som Eikely barnehage bli 

tvunget til å bli en selvstendig juridisk enhet. Vi har landet på at organisasjonsformen Aksjeselskap 

(AS) er den mest ryddige formen. Fra 1. januar 2020 er Eikely Barnehage AS en formalitet, der 

Normisjon region Agder er eneste aksjeeier. Ola Ketil Kvitstein er styreleder, og Audun Dertz er 

styrer og daglig leder. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANSATTE 

 
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 2019, 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 2019 vært mye 

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

 

Regionlederteamet er med i et lederutviklingsprogram i Normisjon. Styreleder er involvert i 

oppfølgingen av lederteamet. 

 

 

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. 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 

Ca 100 dager av 2019 tilbrakte Hilde og Alf Halvorsen i malinkearbeidet i Mali fordelt på 

månedene januar til mars og oktober til desember. Den mest intense måneden var februar hvor 

nøkkelpersoner fra området var invitert til fire ukers bibelkurs. Ca 30 malinkeer ble med gjennom 

Markus-evangeliet og fikk i tillegg øvd seg ytterligere i å lese og skrive malinke. Over 20 malinkeer 

ble døpt i 2019, noen av dem som en frukt av bibelkurset. 

Oversettelsen av alle Paulusbrevene er nå gjennomgått og revidert. Man også kommet langt med de 

resterende brevene i NT.  Flere av våre ledere gjennomgått alfabetiseringslederkurs. 

En del tid gikk i høst med til tilrettelegging for en ny kamerunesisk misjonærfamilie som ventes å 

styrke malinkearbeidet fra våren 2020. 

Håkon og Liv Simonsen fra Nedenes brukte de første to månedene av 2019 i kasonkearbeidet i 

Bafoulabe, både praktisk og direkte kirkebyggende. 

Therese Glenndrange bruker mye av sin direktørtid til å følge opp to årlige Agenda-1-samlinger 

som hver skjer på tre steder i Mali og som samler mange menigheter fra både fulani-, malinke-

,kasonke-og storbybakgrunn. 

Misjonærfellesskapet i Senegal vokser. I løpet av året har to nye misjonærfamilier blitt rekruttert. I 

Kedougou har familien Amli sammen med UIO-familien Haaland fortsatt sitt kontaktskapende og 

oppsøkende arbeid med tanke på å finne et utgangspunkt for menighetsplanting. 

  

  



 

 

 

 

 

Prosjekt Europa:  

I 2019 har vi jobbet videre med visjonen om å mobilisere og utruste team til å flytte inn i nabolag 

og områder uten et kristent nærvær. 3 nye team ble etablert i løpet av året, to av dem i bydeler uten 

kristent nærvær. De følges opp og heies på. Målet er å se mange flere slike team flytte inn i årene 

som kommer.  

Det ble sendt 6 team fra Agder til andre steder i Europa. De fleste av dem var ungdomsteam som 

deltok på Mission Weeks, mens ett var et mannfolkteam som hjalp til husbygging i tillegg til 

menighetsbesøk. 

Skoleåret 18/19 var to ett-åringer utsendt til henholdsvis Tyskland og Tsjekkia. I skoleåret 19/20 er 

det en ettåring som reiser på flere teamturer rundt om i Europa. Hun bidrar også lokalt i Agder.    

Hun er stasjonert i Kristiansand. 

Det ble i løpet av året arrangert to trenings og nettverkshelger. 

. 

 

 

 

SENIORARRANGEMENT  
 
Seniorutvalget har arrangert 2 seniortreff i 2019. 

På folkehøgskolen Sørlandet, Birkeland 23.05.19. Bibeltime v/Alf Halvorsen Emne: "Bare et ord". 

Temasamlingens emne var: "Ikke alle dager er like". Det var ved Hilde Halvorsen. 

Sang og musikk var ved Bjørg Andersen, Marie Sørhaug og Inger-Nora Bråtveit Holm. 

Inger- Nora Bråtveit Holm spilte også til allsangen. Det kunne godt ha vært flere påmeldte, men de 

som var tilstede opplevde en fin dag både for sjel og legeme. 

Høstens seniortreff var på Eikely 03.10.19. 

Johannes Vålandsmyr hadde bibeltime om: "Hele veien har han lovet være med". 

Temasamlingen var ved Ruth Grøndahl som kåserte om Fanny Crosby. Øistein Bjørnestad spilte 

piano. 

Sang v/Bap-trioen som består av Karin Liltvedt, Elisabeth Tvede og Alf Dønnestad. Også dette var 

en flott samling. 

24.juli reiste styret til Sandnes for å treffe seniorutvalget i Rogaland. De driver et veldig godt 

seniorarbeid som vi gjerne ville høre om. Vi var veldig imponert. 

 

Vi har hatt 4 styremøter i 2019 og behandla 33. saker. 

Alle styremøtene har vært på Bibelskolen i Grimstad, noe vi synes er veldig greit. 

I 2019 besto seniorutvalget av: 

Rolf Stokkeland, Vennesla, var leder frem til sommeren. Da overtok Marry Kleiven fra Vigmostad 

Jon Dagfinn Kjetså, Moisund, 

Hilde Halvorsen, Kristiansand, 

Einar Kristiansen, Flekkerøy, 

Gunvor Lyngroth, Eydehavn  

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. 

Normisjon region Agder bidra med kr 46 000 til misjonskonsulentstillingen. 

 

Per 31.12.19 hadde Normisjon region Agder følgende misjonsavtaler: 

 

Farsund menighet – «Leder og organisasjonsutvikling», Ecuador 

Flekkefjord menighet – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

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

evangelisering», Cuba 

Harkmark menighetsutvalg – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

Vegårshei 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.  

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. 

Medlemsbidrag: kr 27 000 

 

 

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 2019.  Antall abonnenter i Agder per 31.12.19 var 2265 mot 

2357 på samme tid i 2018.   

 

EIENDOMMER 

Eikely Senter (Eikely leirsted) 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 

2019”.  

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 2019”. 

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

Norges KFUK-KFUM (10 %). Det vises til egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2019”. 



 

 

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 2019”. 

 

ØKONOMI 

 
Ordinært resultat for 2019 viser et underskudd på kr 1 965 675,- før disponeringer. Fra 2019 føres 

alle kostnader oppstått gjennom året, uavhengig om det er satt av midler til det eller ikke.  Etter 

tidligere vedtak i regionstyret er det satt av midler til å dekke enkelte av kostnadene, disse dekkes 

inn under disponeringer. Det er således linja «overføring fra annen egenkapital» under 

disponeringer som er «bunnlinja» regionstyret har styrt etter.  Etter disponeringen viser «resultatet» 

et underskudd på kr. 1 441 415 -. Noe av messinntektene som det som var budsjettert med i 2019 

kom i 2020, og inntektsføres da. Med tanke på at gaveinntektene har gått ned med ca kr 1 mill.  fra 

2018 (dette gjelder ikke først og fremst foreningsgaver og fast givertjeneste), så kunne vi forventet 

et enda høyere underskudd, men med kostnader holdt godt innenfor budsjett, ender vi opp med ca 

1,4 mill.  i minus.  

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

overskudd. Egenkapitalen er solid. 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 mye. Regionstyret gjorde vedtak i 

forbindelse med salg av blant annet leirsteder, at barne- og ungdomsarbeidet skulle prioriteres. Det 

ble blant annet satt av midler til et fond rettet mot barn- og unge, noe som i løpet av 10 år har gitt kr 

200 000 til det formålet. Fondet går nå inn i den frie egenkapitalen. Regionstyret tenker at det er 

naturlig å tenke videre at barn- og ungdomsarbeidet skal prioriteres. 

Budsjett for 2020 er satt opp med et underskudd på kr. 1,9 million. Da er det lagt inn samme gave 

nivå som i 2019.  Det er dristig, men styret tenker at dersom misjonsfolket deler tanken på at det 

skal satses på Actas arbeid fremover, vil gavene komme tilbake til det nivået en har ligget på 

tidligere.  

 

Økonomiske nøkkeltall per 31.12.19 

Utdrag fra regnskapet:  

Fra 2019 registreres kostnader som det er satt av fondsmidler til å dekke. Dette ble tidligere ikke 

synligjort annet enn i note. Dette påvirker årsresultatet. Tallene er dermed ikke helt 

sammenlignbare med tidligere år. 

Viktige tall i regnskapet: 

 2019 2018 2017 2016 

Totale inntekter 4 866 072 5 772 248 5 325 756 5 108 315 

Gaver til regionen 2 762 073 3 701 087 3 125 564 3 096 794 

Fast givertjeneste 919 299 835 930 916 177 828 713 

Foreningsbidrag/Foreningsgaver 1 023 667 1 182 837 535 804 770 352 

Testamentariske gaver 214 058 253 633 432 294 0 

Betalt lønn fra menigheter/forsaml. 6 707 396 5 162 647 4 498 812 3 709 184 

Personalkostnader 4 754 164 5 404 370 4 957 328 5 256 197 

Årsresultat - 1 965 675 -1 576 424 -1 974 698 -1 994 462 

 

 

 



 

 

Viktige tall vedrørende gaver (Fremkommer ikke i regnskapet) 

 2019 2018 2017 2016 

Gaver totalt til HK og region 7 484 962 8 982 977 7 877 572 7 189 693 

Gaver fra givere bosatt i Agder, men 

som tilfaller hovedkontoret, det 

internasjonaler arbeidet og Acta 

sentralt 

4 724 511 5 283 690 4 749 408 4 095 398 

Gaver fra givere bosatt i Agder 

øremerket det internasjonale arbeidet  

3 379 881 4 275 467 3 327 346 2 804 454 

 

STATISTIKK                                                 

Tallene fra 2018 står i parentes (tatt fra forrige årsmelding). 

 

Acta Barnekor 12 (16) 

Acta Barnelag 28 (33) 

Acta Dansegruppe 1 (1) 

Acta Familiegruppe 1 (1) 

Acta Familiekor 3 (2) 

Acta Leirklubb 1 (1) 

Acta Soul Children 13 (14) 

Acta Soul Kids 7 (6) 

Acta Soul Teens 2 (2) 

Acta Tweenslag 7 (7) 

Acta Ungdomskor 4 (4) 

Acta Ungdomslag 23 (25) 

Blandet kor/musikklag 3 (3) 

Fellesskap.no 1 (1) 

Forening 47 (51) 

Menighet/Forsamling 8 (8) 

Kontaktperson 20 (22) 

Kvinneforening 37 (41) 

Misjonsforening 1 (1) 

Direktemedlemmer 86 (87) 

 

ANSATTE 2019 

Ansatte; internasjonalt arbeid 

Hilde og Alf Halvorsen – Mali, tjenestested Normisjon region Agder 

Ansatte; regionalt og lokalt arbeid 

Årsverk: 17,4. 

Navn Stilling Stillingsprosen

t 

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/ Soul Children 80 % 

Lena Mjelde Moholt Adm.konsulent 80 % 

   

   

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 (Sluttet august) 30 % 

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

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

barnekonsulent /korleder Lillesand 

 

100 % 

Timebasis 

Ingvild Simonnes Pastorteam Norkirken Nedenes/Åpen Barnehag/IMI 

Arendal 

58 % 

Silje Teyssere Pedagogisk leder Åpen Barnehage Nedenes 30 % 

Merete Olsen Barnehageassistent Åpen Barnehage Nedenes 15 % 

Erik Albert Pastor Norkirken Kristiansand/Norkirken 

Mandal/Grindheim Normisjon 

100 %  

Alf Hagen Musiker Norkirken Kristiansand 40 %   

Kristian Lande Felleskapsutvikler Grindheim Normisjon/Misjonær 

Europa/ 

50 % 

Åge Løsnesløkken Pastor Norkirken Grimstad  100 % 

Morten Høie Ungdomspastor Norkirken Grimstad 25 % 

Hilde Holmesland Ungdomsarbeider Norkirken Grimstad  20 % 

Johannes Vålandsmyr Fellesskapsutvikler  50 % 

Janelle Haddeland 

Marianne Frivold Menighetsarbeider Norkirken Mandal 30 % 

Isak Gilde Ungdomspastor Norkirken Mandal/Vika Acta 100 % 

Ove Kleveland Pastor Norkirken Hald 30 % 

Anne Honnemyr Leder pastorteam Norkirken Vennesla/Fermate Sør 60 % 

Kristian Nesbu Vatne Pastorteam Norkirken Vennesla (Permisjon 30%) 70 % 

Simon Ånonsen Musiker Norkirken Vennesla 30 % 

Santiago F.V. Cevallos Gatepastor Norkirken Vennesla 30 % 

Per Erik Askedal Olsen Pastorteam Norkirken Vennesla 20 % 

Erik Wennerberg Vikar ungdomspastor Norkiken Vennesla 30% 

Kjetil Viland Fellesskapsutvikler Norkirken Evje (50 %) og Iveland 

Normisjonsforsamling (50 %) 

100 % 

Randi Vorhaug Barnearbeider Norkirken Nedenes  Timebasis 

 

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 2019.  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, 04.04.2020 


