FORENINGSBREV NR 1-2021

30. Januar 2021

Kjære medarbeidere og misjonsvenner!
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer i fra Herren, Himmelens og jordens vokter.
Salme 121
Vi starter et nytt år med et krevende fortegn.
Vi kan ikke planlegge noen arrangementer eller leirer pga Koronapandemien.
Vi er spent på om det er noen av foreningene som klarer å ha samlinger i denne tida. Dokka
Normisjon har hatt tre digitale møter på Zoom og det har fungerte bra. Vi inviterer flere til å
være med via pc.
Regionstyret har igjen måttet permittere de ansatte, Solveig 100% og Bjørnar i 50%.
Normisjon hadde planlagt en konferanse i midten av mars, men den er nå avlyst. Det blir
gjennomført digitale møter for ansatte og frivillige fredag 12 mars. Samme kveld vil det bli en
digital samling for alle.
Regionårsmøte 2021 med lovfesta saker, som årsmelding og regnskap, vil bli gjennomført på
samme måte som i fjor. Vi sender ut papirene på epost eller papir og dere avgir stemme ved å
svare på e-post eller telefon
Generalforsamlingen blir digital lørdag 5.juni. Det vil komme mer informasjon om den senere.
Skogstad.
Alle bestillinger har nå blitt avlyst fram til påske.
Noen av våre dugnadsarbeidere har jobbet videre med utbedring i et trapperom.
Skifting av sørvegen står for tur. En lokal snekker skal gjøre den jobben
Vi trenger flere lokale folk til å engasjere seg i leirstedet, både til administrasjon/ koordinering
og praktisk oppgaver.

Postadresse og besøksadresse:
Skogstadveien 6, 2843 Eina

Tlf 61130140

E-post: oppland@normisjon.no

Kirketeigen
Her er det også stille pga pandemien.
Vi gjør nå undersøkelser etter et meget høyt vannforbruk.
Foreningen Nye Kirketeigen er allikevel optimistiske med tanke på sommerdrift.

Givertjeneste:
Ved bruk av nettbank eller brevgiro:
Send til Gavekonto: 1503 02 13537 og merk(melding) med Gave til region Oppland eller Gave til
Acta Oppland eller Gave til Skogstad, så kommer den automatisk til riktig sted og du får
skattefradrag for gaven.
Du kan også sende penger på VIPPS: Normisjon Oppland 19431 og Acta Oppland 101166.
Takk for gaver:
Takk for gaver i forbindelse med «julesalgene»
Takk for gave til regionen på Giro i desemberbladet kr 33 800
Takk for andre gaver, både til regionen og Skogstad.

Bønneemne:
Håp og tro for hver enkelt av oss
Mennesker som kan ta ansvar og oppgaver på Skogstad
En god fusjonsprosess.
Ta gjerne kontakt med oss!
Med hilsen fra regionstyret,

Ragnhild Gravem
Regionstyreleder

Tlf 97020339 Epost: rgravem58@gmail.com

