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INNLEDNING 

 
Året 2020 er det tjuende året i Normisjons historie. 

Acta legger fram en egen årsmelding til sitt årsmøte. 

   

REGIONSTYRET OG REGIONSTYRETS ARBEID 

Regionstyret har bestått av Rønnaug Torvik - Bykle (leder), Tove Rustan Skaar - Lillesand 

(nestleder), Torbjørg Sandal - Lyngdal, Samuel Ebitu - Mandal, Terje Andersen - Konsmo,  

Åse Torhild Guldsmedmoen - Byglandsfjord. Ansattes representant har vært Marianne Skeie 

Fjell og Inge Flaat. Acta har ikke klart å stille med styremedlem.  

Varamedlemmer har vært David Bror Fredriksen - Grimstad (1. varamedlem), Lloyd Gundersen 

- Åseral (2. varamedlem) og Olav Haaland - Byremo (3. varamedlem). 

Regionlederteamet og 1. varamedlem har møtt fast. 

Regionstyret har i 2020 hatt 6 ordinære møter og behandlet 71 saker.  

Ekstra: 14. januar møte med representanter for Normisjon i Norge.  

             26. mars ekstra møte pga håndtering av covid-19. 

             28. oktober: felles regionstyremøte med regionstyre/kretsstyre i NLM og ImF. 

Av disse ni samlingene har seks vært fysiske samlinger, og tre av de ordinære 

regionstyremøtene har vært på zoom. 

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.  

 

VIRKSOMHETEN 

 
Dette har vært et annerledes og vanskelig år, både for de lokale enheter og regionens ansatte. 

Vi «lever jo av» å treffe folk, og plutselig ble alt snudd på hodet. 

Første del av vårsemesteret 2020 gikk normalt, og etter planen ble det avholdt 

gudstjenestebesøk, enkeltmøter og Disippelskole en rekke steder. Når det gjelder 

Disippelskolen, som vi nå kaller Disippelfokus, viser folk stor glede over dette «tilbake til 

Bibelen», og at de gamle tekstene åpnes på nytt. (Uttrykt av deltaker: «Det er dette vi 

trenger»). 

Leder- og medarbeiderkonferanse i Stavanger 6.-9. februar 
Ca 70 personer fra Agder (ca 550 totalt fra hele landet) deltok på leder- og 

medarbeiderkonferansen i IMI-kirken Stavanger, for første gang. Denne konferansen bød på 

en ny type forsamling, da både frivillige lokalt og ansatte var invitert. Mange unge ledere ble 

med, og flere frivillige fra menighetene i Agder. Konferansen var til stor inspirasjon og glede. 

Denne type konferanse kommer til å bli gjentatt. Mange vil likevel huske at et par hundre 

personer i etterkant ble smittet av Norovirus, og ble syke rett etter hjemkomst. 

 

 
 



 
 

Våren 2020 m/ covid-19 
Fra 12. mars ble som kjent veldig mye annerledes. De fleste arrangementer ble avlyst, og vi 

ante lite om hvor lenge dette ville vare, men vi ante at dette kunne ta tid. I første halvdel av 

april ble flere ansatte delvis permittert, noen helt fram til sommerferien. Årsaken var bortfall 

av arbeidsoppgaver pga at ingen type arrangement kunne gjennomføres. Dette gjaldt både 

ansatte i menighetene og i regionen for øvrig.  

Vi vil berømme Hilde og Alf Halvorsen som tok initiativ til flere samlinger ute i naturen, kalt 

Emmausvandringer; en liten gåtur, termos og niste, bønn og forkynnelse. Det var ikke alle 

steder dette kunne gjennomføres, men for mange ble dette gode opplevelser, både å møtes og 

å dele det kristne fellesskapet. 

Regionens årsmøte 15. april, ble avlyst. Årsmelding, regnskap og kandidater til regionstyre 

og valgkomité ble sendt ut til alle enheter + direktemedlemmer. Disse ble bedt om å sende 

respons tilbake, enten på e-post eller pr. post i løpet av en to ukers-periode. På denne måten 

ble disse lovpålagte oppgavene ivaretatt på en ordentlig måte. Flere andre regioner i 

Normisjon gjorde det på samme vis, med større engasjement og flere svar, enn i vår egen 

region.  

Det oppstod et nytt fenomen denne våren, nemlig digital basar. Flere var engasjert i vår 

basar, som var 12. mai. Studio ble rigget i salongen på Bibelskolen i Grimstad. Vi lærte mye 

og hadde det gøy (i en litt trist tid), og fikk inn kr. 36 000,-. 

 

Sommeren 2020 m/ covid-19 
Bibelcamping - det ble alternativet når Sommer i Sør ikke kunne arrangeres. Bibelskolen og 

regionen gjennomførte bibelcamping 8.-12. juli. Det var lov til å samle 200 personer.  

Vi hadde bibeltimer i Normisjonshallen på formiddagene og litt ulike kveldssamlinger i teltet 

på kveldene. Acta tok ansvar for noen aktiviteter for barn og ungdom. Dette var et tilbud til 

gjestene som var på campingen, og det kom også noen få lokale utenfra til disse samlingene.  

Smittevern stod høyt i kurs også disse dagene, og ingen ble syke i forbindelse med 

arrangementet. 

 

Høsten 2020 m/ covid-19 
Første del av høstsemesteret var i stor grad åpnet opp, slik at en del Disippelfokus-samlinger 

ble gjennomført da. Vi hadde fra regionens side avsatt høsten til også å snakke med ledere/ 

besøke styremøter, det ble det ikke noe av. Regionens plan; fokus på Disippelfokus om våren; 

styre-/lokale ledermøter om høsten - ble altså bare delvis gjennomført. 

Siden regionårsmøtet ble avlyst, ønsket vi å få til en regionsamling, og gjennomførte 

Normisjons høstfest på Bibelskolen lørdag 29. september. 

Ca 60 personer kom, og med godt og tydelig smittevern, ble det en god kveld med inspirasjon 

og til nytt mot. Ny generalsekretær; Kjetil Vestel Haga, var kveldens taler. 

Regionen var også med i komitéen (sammen med Norkirken Grimstad og Bibelskolen) som 

hadde ansvar for innsettelsesgudstjenesten av Kjetil Vestel Haga som generalsekretær  

11. oktober. Planen var stor fellessamling i Normisjonshallen, men pga regulering av antall 

personer som kunne samles, ble det kun 50 inviterte gjester som kunne være med ved 

gudstjenesten i Norkirken Grimstad. 
 
Det ble klart ganske tidlig på sommeren at de fleste høst- og julemesser ikke kunne 

gjennomføres som tidligere år. Se under punktet «Økonomi». 



 
 

Vår nye digitale hverdag 

Mange har tatt store steg med tanke på å bruke og møtes på digitale plattformer. Så også for 

«vår bransje». Etter anbefaling, og fordi regionkontoret er i samme bygg som bibelskolen, har 

administrasjonen stort sett hatt hjemmekontor. Skolen har hatt strenge smittevernstiltak, 

derfor har regionens ansatte i stor grad valgt å ikke å være på kontorene, også for sin egen del.   

(Skolen har studenter fra hele Norge). Vi vil understreke og takke for et svært godt samarbeid 

med bibelskolen i denne krevende perioden, der nye vaner og rutiner skulle læres og 

overholdes i felles oppholdsrom.  

Både ansatte og lokallag har i denne situasjonen vist kreativitet og fleksibilitet. Det har vært 

en ny opplevelse å se hverandre på skjerm, og mange møter, styremøter og gruppemøter er 

blitt avholdt digitalt, via Zoom eller Teams. Også vanlige møter har noen fellesskap hatt på 

skjerm. Både forkynnelse og bønn gikk fint å få til, fellessang fungerte ikke så bra. Vi har 

også hatt telefonkontakt med lokale styreledere. 

Ikke lenge etter nedstengningen, startet regionen opp med Digital huskirke, der en fikk 

forkynnelse over søndagens tekst. Mange av våre Norkirker laget digitale gudstjenester.  

En betydelig «menighet» fulgte dette den første tiden, men antallet var synkende. Dette 

henger sannsynligvis sammen med at tilbudet på nett etter hvert var enormt. Det digitale 

tilbudet og regionens hjemmeside har utviklet seg sterkt i denne perioden, og bl.a. vil vi nevne 

at podkasten Bedehuset er hørt av mange. Dette er en samtale om sentrale bibelske temaer. 

Denne podkasten har følgere langt utover regionens grenser . 

Høstsemesteret ble avsluttet med Adventskalenderen, et lite program på 5-8 min som vi 

sendte via facebook hver dag i adventstiden - og som var et forsøk på å holde «kontakten», 

men også en anledning til å snakke om «Nå gjelder det-kampanjen». Det ble også et trivelig 

tiltak for ansatte å jobbe sammen på en annerledes måte.   

  

Fellesskap NLM, ImF og Normisjon 
Samtalene på regionplan mellom ImF, NLM og Normisjon fortsatte også i 2020. Dette 

handler om ledermøter, felles stabsmøte og regionstyremøte. Disse møtene har vært 

spennende, inspirerende og nødvendige. Våre tre organisasjoner har mange like muligheter og 

utfordringer lokalt, og vi som lederskap ønsker å legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner. 

 

Hva har vi lært av dette året? 

• Regionens økonomi hadde vært mindre sårbar om flere enkeltpersoner og lokale 

enheter hadde prioritert fast givertjeneste og faste bidrag. Mange er ennå avhengige av 

møtet og kollekten. 

• Samtidig har vi hatt en sterk opplevelse av at vi er avhengig av hverandre, og at det 

kristne fellesskapet er så mye mer enn aktiviteter og virksomhet. 

• Vi er overbevist om at alle våre enheter i Agder (ca 50) er med på å styrke troen, 

kjærligheten og håpet hos de som er med i disse store og små fellesskapene rundt 

omkring. 

• Mennesker er skapt for å dele fellesskap, være nær. Vi har på ulik måte forsøkt å 

skape nærhet på avstand, også i det å ha ansvar for ansatte, og forebygge ensomhet i 

en krevende tid.  

• Vi har sett at det har vært enklere for menighetene å komme i kontakt med sine mange 

medlemmer i denne perioden. Regionen har i stor grad forholdt seg til 

styreledere/styrer, og i liten grad maktet å være til stede for enkeltmennesker.  



 
 

• Vi har erfart at digitale plattformer kan fungere godt til mange ting. Vi vil fortsette 

med en del møter der etter korona, både for å spare tid og ressurser. 

• Vi trenger å styrke kompetansen på dette feltet, og på å formidle gjennom sosiale 

medier. 

 

Glimt fra det internasjonale arbeidet m/ covid-19: 
Regionstyret er glad for det store engasjementet for det internasjonale arbeidet. I mange år har 

folk fra hele Agder bedt for, gitt penger til, 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. Mange har vært 

bekymret og fulgt med på hvordan våre misjonsfelt og folkeslag har blitt berørt av covid-19. 

Pga Hilde og Alf Halvorsen har regionen fått følge situasjonen i Mali og Senegal gjennom 

året. 

Av sikkerhetsgrunner ble alle Normisjons misjonærer kalt hjem da pandemien lukket mange 

land midt i mars 2020. Alle de 7 misjonærene fra Agder dro derfor hjem fra misjonsarbeidet 

de sto i i Vest-Afrika, kort tid etter at de hadde vært sammen på en inspirerende 

misjonærkonferanse i Kedougou i Senegal. Arbeidsåret ute ble derfor kort, men moderne 

kommunikasjonsmidler sørget for at kontakten med menigheter og kirke ute fortsatte. Hilde 

og Alf rakk å fullføre det 4 uker lange bibelkurset med 35 malinkéer i februar. Det nye 

testamentet på malinké har blitt ferdig kontrollert i løpet av året og klargjøres for trykking; 

foreløpig i tusen eksemplarer. Ca 15 nye malinkéer er blitt døpt i 2020. Therese Glendrange 

har ledet arbeidet i Mali og Senegal hjemmefra, og vi har hatt månedlige arbeidsutvalg-møter 

på Teams i denne tiden. Håkon og Liv Simonsen fikk også av pandemien avbrutt sin tjeneste i 

Bafoulabe i Mali, mens Ingrid og Einar Amlie med familie av samme grunn ble tvunget til en 

litt tidligere avslutning av sin tjeneste i Senegal. Der var de akkurat i gang med begynnende 

evangelisering med tanke på å etablere små cellegrupper på aktuelle gårdsplasser i byen. 

Det gledelige midt oppi det vanskelige er bekreftelsen av viktigheten av den strategien 

Normisjon har hatt siden begynnelsen, når det gjelder arbeidet i Vest-Afrika.  

En egenavhengig kirke har vist seg å ikke hverken miste motet eller bryte sammen av dette 

plutselige fravær av misjonærer. De står rimelig støtt på egne ben samtidig som de ser frem til 

at vi alle er tilbake igjen på misjonsfeltet. 

Prosjekt Europa 2020 

Selv om det i 2020 har vært begrensede muligheter for å krysse landegrenser, har det skjedd 

ting i nettverket Prosjekt Europa.  

- I februar var 52 unge ledere fra Finland, Latvia, Ukraina, Tsjekkia og Norge samlet for 

ledertrening, nettverking og planlegging av sommerens mission weeks. 

- På sommeren gikk 4 mission weeks av stabelen i Tsjekkia, og mange nye ungdommer 

fikk høre om Jesus og bli en del av en ungdomsgruppe.  

- 17 unge ledere som står i pionerarbeid på forskjellige steder rundt om i Europa har 

vært del av grupper med oppfølging, støtte og trening via internett. 

- I tillegg har det blitt bidratt inn i Lausanne Europas arbeid blant unge ledere og 

forberedelsene til Europa-kongressen som skulle vært avholdt i Polen høsten 2020, og 

blir avholdt høsten 2021.  

 



 
 

SENIORUTVALGETS ARBEID 

Seniorutvalget har i 2020 bestått av: 

Marry Kleiven, Vigmostad, leder 

Gunvor Lyngroth, Eydehavn, nestleder 

Hilde Halvorsen, Randesund, sekretær 

Jon Dagfinn Kjetså, Moisund, medlem 

Einar Kristiansen, Flekkerøy, medlem 

 

Vi har hatt tre styremøter, og det fjerde måtte avlyses på grunn av korona, men ble delvis 

erstattet av mail-runder og delvis utsatt til januar. 

Det var satt opp to seniortreff, vårmøte i Lyngdal Bedehus og høstmøte på Eikely Leirsted. 

Treffet i Lyngdal Bedehus 23. april måtte avlyses på grunn av korona-situasjonen. Her skulle 

Mary Anette og Helge Skaaheim fra Jesusnett ha vært med. Treffet på Eikely 24. september 

ble gjennomført med stor oppslutning og lang venteliste. Svein Granerud talte, og Grete og 

Jørg Jørgensen deltok med sang. Øistein Bjørnstad satt som vanlig ved pianoet. 

Vi begynte allerede høsten 2019 å planlegge høstdagene på Bykle Hotell 2.-5. september 

2021, for seniorer 60 +. Mye tid er brukt til planlegging i 2020 for å lage dette til gode og 

innbydende høstdager for seniorer. 

Vi mottok mail i august fra seniorutvalget sentralt, (Felleskontoret i Oslo). Per Jostein Hovde 

kom med innspill til et idé-hefte. Det skal være et ressurshefte for alle regioner for å fremme 

seniorarbeidet i Normisjon i hele Norge. Vi skal etter hvert gi respons og forslag til felles 

innsats i Normisjon på seniornivå. Vi tror vi fra Agder har mye å bidra med her. 

Det har vært et arbeidsomt og annerledes år 2020. Annerledes for hele landet med covid-19, 

med avlysninger og mye begrensninger. Vi håper på åpnere tider i 2021. 

Jeg vil takke hvert enkelt medlem for et godt arbeidsfellesskap i seniorutvalget. 

Takk også til Lena på kontoret for godt samarbeid og god hjelp. 

På vegne av seniorutvalget: 

Marry Kleiven. 

 

SAMARBEID MENIGHET OG MISJON (SMM) 

SMM er et samarbeidsorgan mellom organisasjoner og menigheter 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. 

På grunn av lav virksomhet i 2020 grunnet korona, har regionen ikke bidratt med midler til 

misjonsrådgiverstillingen ved bispedømmekontoret. Det er også besluttet at fra 2021 overtar 

bispedømmene det økonomiske ansvaret for denne stillingen. 



 
 

 

Per 31.12.2020 hadde Normisjon region Agder følgende misjonsavtaler: 

✓ Bygland kyrkjelege fellesråd - «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

✓ Flekkefjord menighet – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

✓ Harkmark menighetsutvalg – «Menighetsbygging og evangelisering», Mali 

✓ Oddernes sokn – «Menighetsbygging og evangelisering i Bangladesh» 

✓ Søgne sokn – «Menighetsbygging og evangelisering i Kambodsja» 

✓ Torridal sokn – «Mental helse i Bhutan» 

✓ Åmli sokn – «Okhaldhunga sykehus» 

 

KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) 

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

en aktiv rolle i KIAs arbeid. Også i KIA har 2020 vært svært annerledes, der planlagte prosjekter 

har måttet bli utsatt inntil det er lov til å samles igjen. 

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 
 

Nyhetsmail og giro: Regionavisen «Nytt fra Normisjon» ble i 2020 erstattet med en nyhetsmail 

i tillegg til giroutsendelser. Nyhetsmailen skal presentere ferskt og aktuelt stoff fra regionen, og 

er linket til regionens nettside. Nyhetsmailen hadde en noe ujevn start, men sendes nå ut én 

gang i måneden. I tillegg skal det sendes ut seks giroer i året. Av disse er fire giroer tosidige, 

og gir derfor rom for noe mer presentasjon av arbeidet i regionen og internasjonalt, i tillegg til 

kalender. Giroene går ut samtidig med andre regioners utsendelse av avis. I løpet av 2020 har 

vi sendt ut nyhetsmailen til alle foreninger, Actalag, medlemmer i menigheter, givere og 

direktemedlemmer. I tillegg ble den sendt ut til alle som abonnerte på «Nytt fra Normisjon». 

Antall abonnenter i Agder per 31.12.2020 var 1027. Det er betydelig lavere enn abonnenter på 

avisa, og det skyldes blant annet at det er flere mottakere av avisa som ikke er registrert med 

mailadresse. Giroutsendelsene ligger nå på 519 mot 2265 mottakere av avisa i 2019. Grunnen 

til den store differansen har med personvernlovgivningen (GDPR) å gjøre.  

 

 

EIENDOMMER 

 

Eikely Senter (Eikely Leirsted) eies av Normisjon region Agder. Senteret har eget styre.  

Regnskapet inkluderes i et sammenslått regnskap, som legges frem for årsmøtet. Det vises til 

egen rapport under “Rapporter til årsmøtet 2020”.  

Eikely Barnehage AS 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 2020”. 



 
 

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

(30 %) og Norges KFUK-KFUM (10 %). Det vises til egen rapport under “Rapporter til 

årsmøtet 2020”. 

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 

2020”. 

Kristen VGS Vennesla: Normisjon region Agder fikk høsten 2020 invitasjon fra Filadelfia 

Vennesla om å gå inn som medeiere av Kristen Videregående skole Vennesla. Regionstyret 

nedsatte et utvalg med medlemmer, både fra regionstyret og fra Norkirken Vennesla, som 

jobbet med saken utover høsten. 

Regionstyret vedtok på møte, i desember 2020, å bli medeiere av Kristen Videregående skole 

Vennesla (KV) med 40 % eierandel. Det ble lagt til grunn aksjonæravtale utarbeidet av 

Filadelfia Vennesla og Normisjon region Agder i fellesskap. Det har vært juridisk bistand 

underveis i arbeidet for å kvalitetssikre avtalen. Avtalen vil bli formalisert i 2021. 

 

ØKONOMI 

Regionens og Actas arbeid. 

For første gang inneholder regnskapet en sammenslåing av regionens og Eikely Leirsteds 

regnskaper, som blir behandlet som to forskjellige avdelinger. Per 19. mars er ikke regnskapet 

klart til utsendelse, men det vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart det er klart. Vi viser til notene 

i regnskapet, som vil vise den enkelte avdelings hovedtall. Det vises for øvrig til Eikely 

Leirsteds rapport, som er tilgjengelig i dokumentet på hjemmesiden kalt «Rapporter til årsmøtet 

2020». 

 

Vi kommenter her regionens økonomi før revidering. 

Ordinært resultat for 2020 viser et underskudd på kr. 1 992 168,- før disponeringer. Dette er litt 

bedre enn budsjettert underskudd. Det er satt av midler til husleie på kr 272 333,-. Noe av 

messeinntektene som det var budsjettert med i 2019, kom i 2020. Vi fikk også i 2020 noen 

større enkeltgaver fra foreninger og enkeltpersoner. Tusen takk for at dere som misjonsfolk står 

med oss, også i økonomien. 

 

Regionen hadde budsjettert med ca kr. 900 000,- i inntekter ved høst- og julemesser inkl. div. 

basarer. Så for økonomien var dette året ganske dramatisk. Vi må berømme 

jolemessekomitéen i Valle, som ordnet med gevinster og solgte lodd. Resultatet ble rett i 

underkant av kr. 140 000,-! Det kom også inn kr. 60 000,- fra julemessekomitéen på 

Flekkerøy. Tusen takk for innsatsen og engasjementet! Det ble søkt om kompensasjon for 

julemessa i Mandal fra regjeringens tiltakspakker, og regionen fikk kr. 160 000,-.  

Takk for vilje og initiativ til å bidra, også når alt ble så annerledes. 

 

Så har vi fått beskjed om at hvis det blir mulighet, så stiller folk opp igjen med høst- og 

julemesser høsten 2021. Vi gleder oss til å møte dere, og alle som kommer innom på messer 

og basarer. «Nå gjelder det-kampanjen» ble satt i gang i november, med avslutning satt til 

8. januar 2021. Kunne vi greie å samle inn såpass at vi totalt fikk inn ca 50 % av det som var 

budsjettert fra messer og basarer? Når vi summerer det som kom inn fra messene + 



 
 

kampanjen + kompensasjon, så havnet vi på i underkant av kr. 600 000,-.  

Så tusen, tusen takk til alle som bidro til dette resultatet med store og små gaver. 

 

Gaveinntektene viser en nedgang på ca kr. 200 000,-, i forhold til 2019, og den mest markante 

nedgangen er gaver fra foreninger/menigheter på kr. 230 000,-.  

Med ca 1,5 million lavere inntekt enn budsjettert, skulle en tenkt at resultatet hadde sett mye 

styggere ut. Grunnen til at vi likevel klarer å holde budsjettet, er at vi har hatt noen 

foreldrepermisjoner og sykemeldinger, samt permitteringer og redusert arbeidsgiveravgift.  

Det har også vært adskillig mindre reising og deltakelser på kurs, slik at kostnadene totalt har 

vært litt over 1,5 million under budsjett. 

Egenkapitalen er fortsatt god, men regionstyret har brukt mye tid på spørsmålet om hva som 

kan gjøres for å få en sunn drift. Det må nedskjæringer til, og en må også se om enkelte 

kostnader skal fordeles annerledes med enheter som har ansatte gjennom regionen som 

arbeidsgiver.  

Budsjett for 2021 er satt opp med et underskudd på kr. 2,5 million etter bruk av fond, men en 

skal jobbe med innstrammingstiltak i løpet av 2021 for å komme i balanse i 2022.  

 

Økonomiske nøkkeltall per 31.12.2020: 

Utdrag fra regnskapet:  

Fra 2019 registreres kostnader først i resultatregnskapet, for deretter å registrere under 

årsoppgjørsdisposisjoner at det brukes av fond (avsatte midler) til å dekke enkelte av 

kostnadene. Dette ble tidligere ikke synliggjort annet enn i note. Dette påvirker årsresultatet. 

Tallene er dermed ikke helt sammenlignbare med tidligere år. 

Viktige tall i regnskapet til regionen og Actas arbeid: 

 2020 2019 2018 2017 

Totale driftsinntekter 3 799 541 4 866 072 5 772 248 5 325 756 

Gaver til regionen 2 558 168 2 762 073 3 701 087 3 125 564 

Fast givertjeneste personer 882 794 919 299 835 930 916 177 

Foreningsbidrag/Foreningsgaver 792 346 1 023 667 1 182 837 535 804 

Testamentariske gaver 0 214 058 253 633 432 294 

Betalt lønn fra menigheter/forsaml. 6 705 760 6 707 396 5 162 647 4 498 812 

Personalkostnader 4 560 270 4 754 164 5 404 370 4 957 328 

Årsresultat -1 992 168 - 1 965 675 -1 576 424 -1 974 698 

 

 

 

 



 
 

Viktige tall som gjelder gaver (fremkommer ikke i regnskapet) 

 2020 2019 2018 2017 

Gaver totalt til HK og region 6 733 345 7 337 382  8 982 977 7 877 572 

Gaver fra givere bosatt i Agder, men 

som tilfaller hovedkontoret, det 

internasjonale arbeidet og Acta 

sentralt 

4 175 177 4 575 309 5 283 690 4 749 408 

Gaver fra givere bosatt i Agder 

øremerket det internasjonale arbeidet  

2 576 195 3 230 762 4 275 467 3 327 346 

 

STATISTIKK                                                 

Tallene fra 2019 står i parentes (tatt fra forrige årsmelding). 

Acta Barnekor 12 (12) 

Acta Barnelag 26 (28) 

Acta Dansegruppe 0 (1) 

Acta Familiegruppe 1 (1) 

Acta Familiekor 2 (3) 

Acta Leirklubb 1 (1) 

Acta Soul Children 12 (13) 

Acta Soul Kids 7 (7) 

Acta Soul Teens 3 (2) 

Acta Tweenslag 7 (7) 

Acta Ungdomskor 3 (4) 

Acta Ungdomslag 22 (23) 

 

Blandet kor/musikklag 1 (3) 

Fellesskap.no 1 (1) 

Forening 47 (47) 

Menighet/Forsamling 8 (8) 

Kontaktperson 21 (20) 

Kvinneforening 36 (37) 

Misjonsforening 1 (1) 

 

Direktemedlemmer 83 (86)



 
 

ANSATTE 2020 

Ansatte; internasjonalt arbeid 

Hilde og Alf Halvorsen – Mali, tjenestested Normisjon region Agder 

Ansatte; regionalt og lokalt arbeid 

Årsverk:  

Navn Stilling St.prosent 

Arne Inge Vålandsmyr Regionlederteam/Forsamlingsleder/Forkynner 100 % 

Ingebjørg Berstad Torp Regionlederteam/Daglig leder/ansatt ved FK 40 % 60 % 

Gunnar Urstad Regionlederteam/Administrasjonsleder  100 % 

Tonje M. Teistedal Actaleder/Informasjon og media/utleid til Acta sentralt 25 % 90 % 

Lena Mjelde Moholt Administrasjonskonsulent 80 % 

Gunhild Ingrid Aabel Forkynner/SMM-ansvarlig  Ca 10 % 

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 % 

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

Ingvild Kristine Skovli Korleder Lillesand (sluttet i juni) Timebasis 

Ingvild Simonnes Pastorteam Norkirken Nedenes/Åpen Bhg/IMI Arendal 60 % 

Silje Teyssere Pedagogisk leder Åpen Barnehage Nedenes (sluttet i mai) 30 % 

Ida Bekkevahr Sundsdal  Styrer Åpen Barnehage Nedenes 30 % 

Merete Olsen Barnehageassistent Åpen Barnehage Nedenes 15 % 

Erik Albert Pastor Norkirken Kristiansand/Norkirken Mandal (til juli) 100 %  

Alf Hagen Musiker Norkirken Kristiansand (sluttet 1. august) 40 %   

Kristian Lande Fellesskapsutvikler Grindheim Normisjon/Misjonær Europa 50 % 

Åge Løsnesløkken Pastor Norkirken Grimstad  100 % 

Morten Høie Ungdomspastor Norkirken Grimstad/Acta SC-konsulent 100 % 

Pernille Galdal Musikalsk leder Norkirken Kristiansand 30 % 



 
 

Johannes Vålandsmyr Fellesskapsutvikler  50 % 

Åge Nygård Pastor Norkirken Mandal 80 % 

Marianne Frivold Menighetsarbeider Norkirken Mandal 30 % 

Isak Gilde Ungdomspastor Norkirken Mandal/vikar Acta (sluttet i aug.) 100 % 

Ove Kleveland Pastor Norkirken Hald 30 % 

Anne Honnemyr Leder pastorteam Norkirken Vennesla 60 % 

Kristian Nesbu Vatne Pastorteam Norkirken Vennesla  70 % 

Simon Ånonsen Musiker Norkirken Vennesla (sluttet i mai) 30 % 

Santiago F.V. Cevallos Gatepastor Norkirken Vennesla 30 % 

Per Erik Askedal Olsen Pastorteam Norkirken Vennesla 20 % 

Rizgar Ahmed Khushid Vikar barne- og familiearbeider Norkirken Vennesla 20 % 

Ole Martin Jansen Ungdoms- og musikkpastor Norkirken Vennesla 60 % 

Kjetil Viland Fellesskapsutvikler Norkirken Evje og Norkirken Iveland 100 % 

Randi Vorhaug Barnearbeider Norkirken Nedenes  Timebasis 

 

 

STOR TAKK! 
 

Regionstyret vil, særlig dette året, 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 og andre praktiske oppgaver. Dette året ble så annerledes enn planlagt, og det meste 

har blitt avlyst, utsatt og satt på vent. Det har vært vanskelig å planlegge, for plutselig endrer 

forutsetningene seg. Pandemien har i stor grad styrt hva som er mulig å få til. Ikke alltid har vi 

kunnet møtes over kommunegrenser heller. Det store fellesskapet vårt har hatt et hvileår.  

Takk til alle som har greid å få til samlinger likevel, med smittevern og trygge rammer, kreative 

møteformer og for at dere har tatt vare på hverandre lokalt. 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 2020. 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, 04.03.2021 


