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ÅRSMELDING 2020             
Acta - Barn og unge i Normisjon, Region Agder  

 
ACTASTYRET                            
Vetle Salvesen    Styreleder                                                                                                                                    
Ole Andreas Teistedal  Nestleder        
Hanna Hæåk     Styremedlem                       
Hanna Vorhaug   Styremedlem                  
Magnus Hermansen   Styremedlem                                                  
Martin Bjørnestad   Styremedlem 
 
ACTAANSATTE                         
Ole Jakob Pedersen   Leir- og ungdomskonsulent 100 %                
Marianne Skeie Fjell                Familiekonsulent 60 %                         
Kristine Kjetså-Norum  Leir- og barnekonsulent 50 % (+ 10 % vikariat)                 
Morten Høie              Prosjektstilling (Soul Teens og konfirmantarbeid)            
Asbjørn Smeland   Student- og ungdomskonsulent 25 %                                      
Tonje Margrete Teistedal  Actaleder 80-90 %  (20-30 % leid ut til sentralt)     

 
NYTT I ACTASTABEN                           
De siste årene har regionen hatt en stabil Actastab, men i 2020 fikk vi en ny kollega i Agder. 
Morten Høie ble ansatt i en prosjektstilling med særlig fokus på Soul Teens og Soul Children 
Gathering. I tillegg skal han jobbe med å utvikle konfirmantarbeidet i Agder.  
I 2020 måtte vi dessverre permittere flere Actaansatte grunnet koronapandemien. Mye av 
arbeidet ble satt på vent. Ansatte kunne ikke besøke lag eller arrangere leirer. Ingen ble 100 % 
permittert, og ved oppstart i august var alle tilbake i sine stillingsprosenter.        

 
ACTASTYRET                           
Actastyret er en flott ungdomsgjeng fra ulike deler av Agder. Actastyret får være med og bestemme 
hvordan Acta skal se ut i fremtiden. 2020 har vært preget av korona, men i vinterferien dro flere fra 
styret på misjonstur til Tsjekkia. Møtene i 2020 har stort sett foregått digitalt på Zoom, med unntak 
av juleavslutningen. Det siste året har styret hatt fokus på den nye handlingsplanen til Acta. 
Actastyret har også møtt regionstyret i Normisjon to ganger.  
På det første møtet delte Actastyret fra sitt arbeid og fortalte om den nært forestående turen til 
Tsjekkia. På det andre møtet skulle Actastyret få mulighet til å uttale seg om hvilke behov de ser for 
seg vedrørende leirsteder i Agder. Slike møter er viktig, og bidrar til felles forståelse, retning og 
kontinuitet i arbeidet.  
 
 
 



 

 

 

 
 
LEIR- OG LAGSARBEID 
2020 blir skrevet inn i historien som annerledesåret, koronaåret. Alle leirene vi hadde planlagt 
måtte vi avlyse. Heldigvis fikk vi besøkt lag før nedstengingen. Det ble en veldig lang og stille vår. 
Etter sommerferien var det oppstart av mange lag igjen. Det var så fint å komme rundt på besøk 
og treffe lagene og deres ledere. 12. desember hadde vi vår første zoomleir. Det ble en vellykket 
lørdag med 47 deltakere fra 8 stuer rundt omkring i Agder. Heldigvis er Jesus den samme midt 
oppi alt som er annerledes og avlyst. Han elsker oss og vil alltid være sammen med oss. Han 
forandrer seg ikke og hans kjærlighet og nåde til oss er der hele tiden. 

Kristine Kjetså-Norum 
 

UNGDOMSARBEID         
I 2020 har vi hatt et spesielt år, det er mange planlagte ting som er blitt avlyst eller at man er blitt 
nødt til å ha samlinger på Zoom. Tre fra Actastyret var til Tsjekkia på missionweek før 
nedstengningen. Vi fikk til en ungdomsleir høsten 2020. Lokalt ungdomsarbeid har brukt 
kreativitet for å få til gode alternative opplegg digitalt, men vi gleder oss til å kunne komme tilbake 
til normalen. Vi har tro på at ungdommene er sultne på å både være ledere på leir og å være med 
på leirer til sommeren/høsten. 

Ole Jakob Pedersen 
 
STUDENTARBEID 
I studentbyen Kristiansand har arbeidet blant studenter og unge voksne kommet i en ny fase. 
Covid-19 har medført en liten nedgang hva gjelder oppmøte, men til gjengjeld en langt mer trofast 
gjeng med unge voksne som samles. Særlig gledelig er den tette koblingen med gudstjenestelivet. 
Arbeidet blant studenter og unge voksne har trolig vært en viktig grunn til at Norkirken 
Kristiansand nå har våget seg ut på en 10 års leiekontrakt i et lokale i Kvadraturen. Idéen her er å 
etablere et aktivitetshus for å kunne gi et solid bidrag inn til byen; i form av omsorg, leksehjelp, 
enkel café og andre aktiviteter for ulike generasjoner. Mulighetene er mange. Tilbudet legger til 
rette for at nye og nåværende studenter kan bidra i frivillig tjeneste. Dette blir spennende! 
 
Livsfasen i tidlig tyveårene er svært sårbar når det gjelder trosutviklingen hos mennesker. Viktige 
elementer har vært: 

• Ukentlige samlinger (når det har vært tillatt, noen ganger med begrensninger)  
• Dreieskiva Bibelundervisning (med fokus på Jesu jødiske bakgrunn) 
• Å se seg som en del av menighetens gudstjenesteliv 
• Det har også blitt startet noen bibelgrupper 

På grunn av pandemien, har ikke MissionWeeks med Prosjekt Europa vært aktuelt i år. Likevel 
holdes tematikken varm, og det har blant annet vært Zoom-samlinger, der tro har blitt delt over 
landegrenser.  
Høsten 2020 ble det også arrangert Retreat20 på Gautestad Misjonssenter med Geir Otto Holmås. 
Dette ansees for å være en stor suksess! Håper dette kan bli fast på programmet! 
 

Asbjørn Smeland 



 

 

 

 
TRO PÅ HJEMMEBANE                     
Fokus på dette temaet er viktigere enn noen gang! Ansvaret for å «gi Jesus videre» hviler på 
foreldre og forsamlinger/menigheter. I 2020 har det vært vanskelig å opprettholde dette fokuset 
inn mot Normisjon, grunnet Covid-19. Men noe besøk har det vært. Det var planlagt flere 
samlinger rundt om i Agder med fokus på tro i hjemmet, men disse måtte dessverre utsettes.  
Vi håper at dette arbeidet kan tas opp igjen når vi igjen kan samles som normalt.  

 
SOUL CHILDREN 
I høst arrangerte vi, sammen med Soul Children sentralt, to parallelle workshop’er for ledere i de 
lokale Soul Children-korene våre: En Soul Teens Workshop med 32 deltakere for aldersgruppen 10. 
klasse og oppover, og en Soul Children Crew Workshop med 9 deltakere for voksne ledere. 
Tilbakemeldingene på begge workshop’ene har vært gode. Erfaringen med å samle ungdom i Soul 
Teens-alder på tvers av lokale kor var så god at en bestemte seg for å legge til rette for flere slike 
samlinger fremover. En arbeidsgruppe er klar for å ta fatt på dette arbeidet når koronasituasjonen 
tillater det. Tilbakemeldingene fra Crew-workshop’en var at det opplevdes nyttig og inspirerende å 
få dele erfaringer fra arbeidet med hverandre. De to arrangementene var nyttige for å knytte 
nærmere kontakt imellom de lokale korene, og mellom kor og region. 

Morten Høie 
  
KONFIRMANTARBEID 
Vi har begynt en kartlegging av hva som tilbys av konfirmantarbeid i normisjonsfellesskapene i 
Agder. En har også startet sonderinger rundt det å få til et samarbeid knyttet til konfirmantarbeid 
på tvers av ulike normisjonsfellesskap. Hva dette vil resultere i av konkrete samarbeid og/eller 
oppstart av nye konfirmantopplegg, vil det jobbes videre med i 2021. 
 

Morten Høie 

ÅRSMØTE                        
Actas årsmøte i 2020 ble avholdt digitalt på Zoom 27. mai.      

Grimstad, 7. april 2021 

                                                                        
Vetle Salvesen      Tonje M. Teistedal                         
Styreleder       Actaleder     
                              
       

  



 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020 
EIKELY LEIRSTED – SENTER FOR KURS, LEIR, SELSKAP 

   
 

Styret har i 2020 bestått av: 

Styreleder:   Ola Ketil Kvitstein 

Styremedlemmer: Gunnar Urstad, Terje Andersen og Anders Vålandsmyr (frem til mai 2020) 

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

 

De ansatte pr 31.12.2020 er: 

Sonja Aas (Kjøkkenleder 100%), Irene B Larsen (administrativ leder/kokk  100%). I store deler av 

Året har en måtte gå til det tiltak å permittere de fast ansatte gradert.  

En har hatt lite behov for å tilkalle servitører.  

 

Arrangementer: 

Eikely venneforening har i 2020 vært en god støttespiller, i et ellers krevende år. 12. mars stengte 

landet ned, også Eikely leirsted. 7. juni startet vi opp med søndagsservering igjen, men med strenge 

smitteverntiltak. I Juli åpnet vi opp for overnatting, noe mange benyttet seg av, men i august ble det 

stille igjen. 

 

Regionen fikk arrangert seniortreff i september, men med svært redusert påmelding grunnet 

korona. Dette har vært bildet for gjennomførte arrangement som har vært høsten 2020. 

 

Acta har avlyst alle leirer i 2020.  

 

Svært mange av de planlagte arrangementet, har blitt avlyst. 

 

Jule bufféene har blitt gjennomført, men med svært begrenset tillatte plasser. 

 

Økonomi: 

Året 2019 pekte i retning av at leirstedet var på vei mot å få likviditetsbalanse, og en var 

optimistiske ved starten av 2020. Så ble alt stengt ned, og situasjonen ble ganske usikker. Med tiltak 

som ble gjennomført ved permitteringer,  og kompensasjon fra det offentlige på kr 662 081,- har vi 

oppnådd likviditetsbalanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fortsatt drift: 

Virksomheten fortsetter som før, men med tiltak som er nødvendig i forhold til begrensinger en må 

gjøre grunnet korona. Det betyr at kjøkkenet opprettholder nødvendig kapasitet med å levere mat til 

catering.  

Styret har tro på at 2021 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 Vandrerhjem 

 

Styret  

  



 

 

 

 

ÅRSMELDING EIKELY BARNEHAGE AS 2020 
 
2020 har vært et strevsomt år for oss i Eikely Barnehage. Vi har hatt bra med barn, men ikke nok 

ansatte i faste stillinger. 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.  

 

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. 

 

Den største utfordringen i 2020 var Covid19 med medfølgende høyt sykefravær og økte 

pensjonsutgifter. Froland kommune signaliserer i februar 2021 at en del av utgiftene kan bli 

kompensert. 

 

Covid19: Utfordringer. Mange ansatte har vært hjemme pga lette symptomer på forkjølelse, jamfør 

retningslinjer fra FHI. Dette har medført stor daglig utskifting av personal på enkelte avdelinger. Vi 

har derfor hatt avtaler med opptil 12 vikarer om å være standby. Disse vikarene har blitt brukt i mer 

eller mindre grad hele perioden. Vi har også hatt utfordringer med sykemeldinger. Per 1.1.21 har vi 

6 sykemeldte og 4 stk på AAP. 

 

Covid19 har også medført økt stress og arbeidsbelastning på de ansatte. Dette har de taklet svært 

bra, og rutiner har blitt laget og rutiner har blitt fulgt.  

 

I 2020 tilsluttet alle ansatte seg til en avtale om å bruke gjennomsnittsberegning på arbeidstid slik at 

vi kan ha planleggingsdager på kveldstid og ta ut fri til jul og påske. 

 

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 119. Jeg gjør oppmerksom på at antall barn ikke sier noe om hvor 

full/mindre full barnehagen er. 

 

Eikely barnehage 

 

19.02.2021  

 
  



 

 

 

 

 

Årsrapport 2020 Fermate Sør 
  

Dette året ble jo veldig annerledes, også i sjelesorgens rom. Der skulle også avstanden holdes, og vi tror at 

vi mistet en del samtaler av denne grunn.  

Fermate Sør tilbød IKKE digitale samtaler, slik som de gjorde både i Rogaland og Oslo.  
 

Inge Flaat har fortsatt en 20 % stilling knyttet til Fermate, Jenny Hennestad kan koples på som frivillig i 
Mandal og Guro Birkeli er med i «midt-Agder».   

 

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 prioriteres. Gjennom 2020 har vi hatt 21 mennesker inne hos Fermate. Det har 

blitt 43 samtaler til sammen. Det er litt flere brukere, men færre samtaler. Kan ha med smittesituasjonen å 
gjøre. (Her er det også «gratis-samtaler» som ikke registreres, ikke alle kan det forventes betaling av)  

 
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. Gledelig er det også, at NLA Gimlekollen er 
interessert i å gjøre Fermate kjent for sine studenter. Også Kristiansand kommune har spurt om å få ha 

Fermate som en kontakt i deres arbeid med livsmestring for unge. De timene som Inge Flaat har til overs i 
Fermate, brukes til andre gjøremål i Normisjon. 

  

Heller ikke i 2020 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 var i 2020: Norkirkene på Nedenes, 
Kristiansand 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! 

 

 

  



 

 

 

                                  

Bibelskolen i Grimstad 
 

2020 ble et annerledes skoleår. 12.mars måtte vi sende alle studentene hjem, og sammen med hele Norge 

gikk vi inn i koronatiden som fortsatt preger skolen ett år etter. Til tross for dette opplever vi at 2020 har 

vært et flott år, og vi både avsluttet forrige skoleår og har fortsatt dette nye med veldig mye kreativitet, 

samhold og fornøyde studenter. Vi innser at vi er heldige på internatskole, som kan fortsette å være sammen 

til tross for korona. 

 

Studenttilgang  

Skoleåret 20/21 startet vi opp med et kull på 116 studenter. Av disse gikk 36 på TT – Til Tjeneste. Vår 

internasjonale linje WWW har selvsagt blitt veldig annerledes dette året, og allerede før vi startet skoleåret 

mistet vi mange studenter pga korona.   

 

Økonomi  

Årsregnskapet for 2020 er enda ikke avsluttet, men vi går mot nok et år med stort 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 20/21 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. Dette skoleåret har vi ikke fått sendt ut team rundt i verden slik vi pleier, 

men har ett team i Oslo og ett team i Alta.   

 

Organisasjonsbygging 

Vi har en tett relasjon til mye av det øvrige arbeidet i Normisjon og Acta. Studentene har hvert år Kompis 

som sitt misjonsprosjekt, vi har på BiG mye besøk i løpet av året både fra sentralleddet og regionalleddet og 

vi vi sender studenter til våre ulike menigheter og regioner både i løpet av året, men også etter endt skoleår. 

Vi er hele tiden på jakt etter enda flere arenaer å samarbeide på, og har flere konkrete planer fremover, blant 

annet et lederkurs i Oslo sammen med Acta til høsten.  

 

Personal 

Staben på BiG gjør et meget godt arbeid, og situasjonen har vært stabil gjennom året. 

 

Bygning, eiendom og samarbeid 

Bibelskolen har også i 2020 vært preget av oppussing. Etter å ha pusset opp internat 1 og 2, er vi nå i gang 

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

Vi har også pusset opp kapellet, og holder nå på med campingavdelingen.  

Samlokaliseringen med Regionen Agder og Norkirken oppleves fortsatt som svært viktig, og vi gleder oss til 

korona setter færre begrensinger og vi kan samarbeide enda mer. Her har vi mange spennende muligheter! 

 

Bibelskolen i Grimstad, 23. februar 2021 

Marit Elisabeth Berling, konstituert rektor 

http://bibelskolen.no/


 

 

 

Årsrapport 2020 for Risøy Folkehøyskole  
 
2020 ble et spesielt år for landets folkehøyskoler. 12. mars ble skolene beordret stengt av myndighetene, 
og det bli ikke gitt anledning til å gjenåpne innen skoleslutt i mai. Selvsagt trist for landets 
folkehøyskoleelever.  
Et spørsmål som umiddelbart ble aktuelt for skolene var om det ville komme en kompensasjon for bortfalte 
elevbetalinger. Dette var lenge usikkert, og kanskje vel så det, men etter drøye to måneder bevilget 
myndighetene kompensasjon, og dermed ble en situasjon som kunne ha blitt kritisk for mange skoler, løst. 
Vi gir honnør til vårt forvaltningsorgan Folkehøgskolerådet og til vår interesseorganisasjon NKF, Noregs 
Kristelege Folkehøgskolelag, m. fl. for å ha lykkes med dette. Vi har også den forståelse at KFF, Kristne 
Friskolers Forbund, m. fl. gikk opp løypa.  
Neste bøyg var skolestart i august. Dette var også lenge usikkert, men det fikk vi anledning til. Sentrale 
myndigheter har etter hvert latt lokale smittevernmyndigheter ha styring, og vi har utviklet et godt 
samarbeid med smittevernmyndighetene i Tvedestrand kommune, vi nevner særlig vår kontakt 
assisterende kommunelege Trygve Aanjesen, som i en alder av 72 år lot pensjonisttilværelse være 
pensjonisttilværelse og tro til. Vi tror at dersom lokale myndigheter hadde hatt styring i mars, ville mange 
skoler ha fått fortsette. Å sende landets internatskoleelever hjem fra ofte smittefrie områder, med offentlig 
kommunikasjon til områder med smitte, fremsto allerede da som forhastet.  
Skoleåret 2020 – 21 har forløpt vellykket. Omfattende smittevernrutiner har blitt utviklet og håndhevet, og 
vi har holdt skolen smittefri, sågar med det rekordhøye elevtallet, 148 ved skolestart. Alle utenlandsreiser 
og de fleste innenlandsreiser har blitt avlyst. Elevene har likevel hatt et bra år, ikke minst fordi skolen har 
mange fasiliteter og store uteområder, og ligger ved Raet nasjonalpark.  
Interessen for kristne samlinger har vært bra blant elevene. Elevflokken ved vår skole kan være et 
gjennomsnitt av landets ungdom, og det er meningsfylt å drive kristent arbeid i dette miljøet.  
Skjærgårdsfestivalen 2020 ble avlyst, som det meste av sommerdriften. Vi leier ut lokaler til Kystleirskolen i 
Tvedestrand som ikke kom i gang våren, men på høsten. Inntektene ble her til dels betydelig reduserte for 
oss. Skolen ligger likevel an til et greit overskudd for 2020 etter at myndighetene kompenserte for de 
bortfalte elevbetalingene, og som en følge av ulike besparelser som ble iverksatt når situasjonen var som 
mest uoversiktlig og usikker. Samt gode elevtall.  
 
Per Kristiansen, rektor   



 

 

 

 

Folkehøgskolen Sørlandet  
 

Melding til Normisjon region Agders regionårsmøte 
2021  
Et nytt år er gått – et «Koronaår». Som for alle andre så har året vært utrolig 
merkelig. Det var krevende når skolen ble stengt ned i mars, og det sier seg selv 
at digital folkehøyskole blir noe helt annet enn den nærheten og kjærligheten som skal prege 
folkehøyskolen. Heldigvis hadde vi hatt sju gode måneder før nedstengingen, og vi fikk også lov til å invitere 
til ei avslutningshelg midt i juni. De fleste elevene kom til denne helga, og vi kjente alle på hvor mye godt 
som tross alt hadde kommet ut av skoleåret. Folkehøgskolen Sørlandet setter spor og livslærdom i de unge 
menneskene. Normisjon region Agder kan være stolt eier av skolen, og vi er glade for å ha organisasjonen i 
ryggen i arbeidet vi gjør.  
Vårt oppdrag står klart i Folkehøyskoleloven; Vi skal drive allmenndanning og folkeopplysning. Vi er et godt 
team på 25 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.  
Bookingen for sommerdriften for 2020 var tidenes beste. Året før hadde vi hatt 2400 overnattings-døgn, og 
den rekorden skulle slås. Trodde vi. Viruset gjorde at så godt som alt ble avlyst. Det eneste vi fikk til var to 
små leirer med Blå Kors som arrangør. Dette førte til noen permitteringer av ansatte.  
Gleden var likevel veldig stor når vi fikk klarsignal om at skolen kunne starte opp med nytt elevkull i slutten 
av august. Vi hadde rekordstor søkning til skolen, men for å kunne ha noen disponible isolasjonsrom så 
våget vi ikke å ta inn flere enn 133 elever. Elevene er fordelt på disse linjene:  
ALL IN Bil og Motor Digital Kreativitet – Japan Fotball – Liverpool Friluftsliv – Basic Globalt fokus – Afrika 
Helse, Trening og Velvære Internasjonal Multisport Ledertreningslinje (her går åtte miljøstipendiater og de 
følger også ei annen linje)  
Skoleåret er selvfølgelig preget av mange smitteverntiltak, men ungdommen ser helt klart hvor heldige de 
er som går på folkehøyskole nå i «Koronaåret». Her leves livet i ei «boble», og bortsett fra ti oppstartsdager 
etter feriene så får ungdommen leve tett på hverandre slik det skal være.  
Daglig får ungdommen på mange ulike måter møte den kristne troen, og når dette skrives er det ei uke 
siden en elev stod fram på midtsamlingen og fortalte om hvordan troen hadde vokst fram det siste året. 
Husk å be for ungdommen! De fleste av dem kjenner ikke Jesus når de starter skoleåret.  
Nå er vi midt i opptaket av nye elever for neste skoleår, og vi opplever god søkning og mange JA-svar. Vi 
kjenner oss takknemlige som får føre en over hundre års tradisjon videre, og vi kjenner oss trygge på at 
folkehøyskole er minst like viktig i dag som det alltid har vært. Ungdommen både ønsker og trenger denne 
lærdommen for livet. Anbefal ungdom å investere et år på folkehøyskole!  
I skolens styret sitter fra Normisjon region Agder: Tonje Teistedal (styreleder), Tommy Land (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 Hanne Vorren (elev).  
Tusen takk for all forbønn! Vennlig hilsen Geir Reinertsen, rektor 


