
  

Årsmelding for Normisjon region Oppland 2018 
Arbeidsåret 2018 (tall for 2017 i parentes) 
Regionårsmøtet 2017 ble holdt 21. april på Skogstad leirsted, Eina, med 45 (47) 
stemmeberettigede. Internasjonal leder for Normisjon, Dag Håkon Eriksen, var 
Landsstyrets utsending og var med som forkynner. Temaet for årsmøtet var «Identitet». 
Ved utgangen av året var det i voksenarbeidet 23 (36 foreninger) og 15 (7) kontaktsteder. 
Region Oppland hadde 27 (30) direktemedlemmer. 
 
Acta: Ved utgangen av året hadde Acta 18 lag. 

Ansatte og tillitsvalgte 
Organisasjonen har sin oppmerksomhet rettet mot kjønnsfordelingen blant ansatte og 
tillitsvalgte, og vil arbeide for en tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene. Alle stillinger 
er i prinsippet åpne for begge kjønn. Det samme gjelder tillitsverv i organisasjonen. Vi 
hadde ved utgangen av året tre kvinner (2,0 årsverk) og to menn (1,3 årsverk) ansatt.  
  
Regionstyrets medlemmer, valgt av årsmøtet, har bestått av fire kvinner, to menn og to 
kvinnelige vararepresentanter. Actas representant har vært mann.  
Bjørnar Nome har vært ansattes representant og regionleder har møtt fast. 
De ansatte har blitt fulgt opp med medarbeidersamtaler og staben har hatt jevnlige 
stabsmøter. 
 
Regionansatte:      Stillingsprosent 
Ann Helen Aaslund Regionleder   100    
Bjørnar Nome   Actaleder   100   
Solveig Haugen Tusvik Barne- og familiearbeider   60   1.1.–31.6. 
          50 1.7.-31.12.  
Marte Rebecca Dæhlen Tweensarbeider    50 Foreldrepermisjon 01.01-01.06.18. 
Arve Sundby   Adm.medarbeider   timelønnet ca. 30 %  
   
 
Kirketeigen Ungdomssenter og Camping: 
Håvard Monsen  Driftsleder    Oppdragsavtale  
Skogstad leirsted: 
Håvard Monsen   Driftsleder   Oppdragsavtale  

Utsendinger 
Karen Ekern 
fra Biristrand, misjonær i Mali og Senegal. 

Menighet og misjon 
Det er 13 (13) menigheter i region Oppland som har misjonsavtale med Normisjon.  Lunner 
menighet (Gaorang i Assam i India), Engehaugen menighet (Nepal), Gjøvik menighet (Mali), 
Biri menighet (Mali), Tingnes menighet (Mali), Fåberg menighet (Mali), Nordre Ål menighet 
(India), Hunn menighet (Aserbajdsjan) og Østsinni menighet (Mali), Bagn, Hedalen, 
Leirskogen og Reinli menighet (Nepal). Besøk og oppfølging av menighetene som har 
misjonsavtale har skjedd på forespørsel fra enkeltmenigheter. 



  

Reisevirksomhet   
De ansatte har deltatt på: 
2018   (2017) 
  43     (45) møter/formiddagstreff 
  18     (21) komitemøter  
  11     (14) kursdager  
Leirdøgn, lagsbesøk, kurs og komitemøter for Acta kommer i tillegg. 
 
Acta har arrangert 14 leirer, 1-2 ansatte er ledere pr. leir. Acta Oppland har egen 
årsmelding. 
 
13 (20) fritidsforkynnere har deltatt på 49 (63) arrangement. Dette er det som blir 
administrert fra regionkontoret. Vi vet at fritidsforkynnerne blir benyttet langt ut over 
dette, og vi har flere ressurspersoner som tar på seg andaktsoppdrag på direkte spørsmål 
fra foreningene. 

Arrangement 
Bibeldag for kvinner og Kvinnetreff (Vestoppland), Kvinnehelg (Gudbrandsdalen), Stortreff 
Skogstad (samling for formiddagstreffene), Påskefest på Lillehammer og Sankt Hans fest 
(felles med Gjøvik Normisjon), Normisjonsstevne på Leirskogen Kristi Himmelfartsdag, 
høstmøte for Valdres i form av Normisjonsgudstjeneste og kirkekaffe på Bruflat, 
Boddingfest på Gjøvik i samarbeid med Santalgruppen, adventsamlinger på Kirketeigen og 
Skogstad. 
 
Det ble arrangert fire julesalg i regionen: Hedalen, Lillehammer, Lensbygda og Gjøvik. De 
tre førstnevnte organiseres av lokalforeningene, mens julesalget på Gjøvik organiseres fra 
regionkontoret.  
 
Det ble arrangert en samling med fritidsforkynnerne 5. februar. 

Regionstyret 
Regionstyret har hatt seks møter i 2018, og behandlet 44 saker. Viktige saker har vært 
økonomien i regionen, eiendom, leirstedene og noe oppfølging av handlingsprogrammet for 
2015-2018. 
 
 
Styrets sammensetning siden regionårsmøtet har vært   Valgperiode: 
Ragnhild Gravem   Dokka  Leder   2016-2018-2020 
Oddvar Hansen   Gjøvik  Nestleder  2016-2019 
Ingebjørg Stubø   Gjøvik  Styremedlem  2015-2018-2021 
Synøve Bjørnerud   Gjøvik  Styremedlem  2017-2020 
Kirsten Gautestad   Hunndalen Styremedlem  2017-2020 
Torvild Sveen     Biri  Styremedlem  2018-2021 
Bjørnar Nome    Fluberg  Ansattes repr.  2018-2021 
   
Filip Hovland    Gjøvik  Actas repr.  2018-2019 
Annbjørg Øverli Kristoffersen Kapp  1. vararepr.  2017-2018-2019 
Gerd Sukke    Hedalen 2. vararepr.  2017-2018-2019 
 
 



  

Råd, utvalg og representanter oppnevnt av regionstyret 
Kirketeigenutvalget har bestått av: 
Kåre Simenstad  Sel   Medlem  2017-2019 
Katrine Ruset Sletten  Vinstra   Medlem  2017-2019 
Driftsleder møter fast 
Regionleder møter etter behov 
 
Skogstadutvalget har bestått av: 
Øystein Guttormsen  Eina    Medlem  2018-2020 
Marit Skjel   Gjøvik   Medlem  2017-2019 
Øyvind Schiager  Biri   Medlem  2017-2019 
Driftsleder møter fast 
Regionleder møter etter behov 
 
Kvinnekomite for Vestoppland: 
Ingebjørg Stubø  Gjøvik 
Marit Skjel   Gjøvik 
Inger Enger   Gjøvik 
Runa Raddum   Skreia 
    
Kvinnekomite for Gudbrandsdalen: 
Liv Elen Bjølverud Aas Dovre 
Inger Gravem   Dombås 
Jorunn Heier   Vågå 

Økonomi 
Økonomien i regionen er meget anstrengt. For andre år på rad viser resultatet et 
underskudd på mer enn en million kroner. 
Skogstad leirsted har i overskudd, regionen og Kirketeigen leirsted har underskudd. 
Vi viser ellers til regnskapsoversiktene.    

Regionbladet 
Nytt fra Normisjon region Oppland hadde fire utgivelser. Frivillig kontingent kr. 250,- 
 

Galleri Normisjon 
Galleri Normisjon Gjøvik startet opp i 2012 som ren netthandel. Vi har nå lager i 
Hunndalen. Galleriet har hatt åpent 3 timer onsdag ettermiddag og 3 timer lørdag 
formiddag. Besøk og salg på åpningsdagene har variert, men samlet har vi i 2018 hatt 406 
besøkende og et samlet salg ble på litt under kr 70.000,-. Dette er en nedgang fra 2017. 
Det er særlig nettsalget som har gått tilbake. Galleriet betjenes av et team på 12 frivillige 
medarbeidere. 

Eiendommer 
Kirketeigen Ungdomssenter og Camping eies av regionen.  Stedet er gjeldfritt     
 
Skogstad Leirsted eies av regionen. Stedet er gjeldfritt. 
 

Rapport fra leirstedene 
Kirketeigen ungdomssenter og camping 
Året 2018 ble et år med noe mindre utleie enn før.  Det har også i år vært færre 
overnattinger på campingen. Vi har hatt noe overnatting av pilegrimer. Vi brukte også 
denne sommeren et Acta- lag, Team Kirketeigen, som bestod av 9 ungdommer. De var med 



  

å drifte Kirketeigen i sommermånedene, med blant annet åpen kiosk hver dag og noe 
forefallende arbeid.  
 
Kirketeigen har i 2018 vært brukt til egne leirer i Acta, Normisjonssamlinger som bibeldag, 
kvinnehelg og adventsamling. Stedet har vært brukt til minnesamvær. Det har vært leid ut 
til en stor gruppe fra Baptistmenigheten i Gjøvik. I tillegg ble det leid ut til ulike grupper 
og organisasjoner.  
 
Skogstad leirsted 
Nordre Eina Normisjon bruker Skogstad til sine bønnemøter en gang i uka. 
Skogstad Leirsted har i 2018 vært utleid totalt 37 (24) helger. Arrangementene har vært 
egne leirer i Acta, Normisjonssamlinger som kvinnetreff, stortreff og adventsamling. Vi har 
også leid ut til andre kristne arrangement, som konfirmantleirer, menighetsweekender, 
barnekor/familiekor og Engehaugen barnehage. Vi leier også ut til andre grupper, som 
korps og musikkgrupper, hundeklubben på Eina og skiskyttere. Vi har også leid ut stedet 
med selvhushold til tre store grupper fra en tysk menighet. Skogstad ble i sommer brukt til 
bryllupsfest. 
 

Hjem til Herren 
Trofaste og gode medarbeidere har også dette året gått bort. Savnet er der, både i familie 
og forening, sammen med takknemligheten over alt de har fått bety i misjonsarbeidet. 
 

”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny 
til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.” 

1. Peter 1. 3 
 

Vi lyser Guds fred over minnet! 

Takk 
Enda et år har vi fått oppleve Guds trofasthet. Takk til alle frivillige medarbeidere som har 
gitt tid og ressurser til misjonsarbeidet.  
Takk til Gud som holder oss alle i sin gode hånd og lar oss få være med i tjenesten.  
 
Årsmeldingen er godkjent i regionstyret 18. mars 2019. 


