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Kjære medarbeidere og misjonsvenner!
Nå er vi inne i de siste måneder som region Oppland. Den 10.april sa Region Øst JA med stort
flertall til sammen slåing med Oppland. Landsstyret godkjente sammenslåingen i sitt møte
29.april.
Den formelle sammenslåingsdatoen blir 1.september 2021. Det gjenstår en del administrative
oppgaver før dette kan skje. Regionstyrene vil skrive under en sammenslåingsavtale. Den er
nødvendig for å bekrefte overfor myndighetene at Region Oppland forsetter videre sammen med
en annen organisasjon som idet formelle er helt lik, samme vedtekter og samme
organisasjonsform. Og at det nye navnet er Region Øst. Vi blir da den største regionen i
Normisjon.
Tirsdag 31.august kl.18 blir det fest på Skogstad, der generalsekretær Kjetil Vestel Haga blir med
Regionstyret og Actastyret
Åse Ous og Ingebjørg Stubø har fått gjesteplass i regionstyret i Øst, med møte og talerett. Vi må
det kommende året jobbe for å finne kandidater fra Oppland til det nye regionstyret.
Acta gjør det på samme måte, to fra Actastyret i Oppland får gjesteplass i Øst.
Medarbeidere
Våre to medarbeidere i Acta har sluttet og gått over i andre stillinger i Den Norske Kirke. Solveig
Haugen Tusvik som vikarprest i tillegg til diakonstillingen i Vestre Toten og Bjørnar Nome i
Trosopplæring i Gjøvik.
Regionstyret benytter denne anledningen til å takke Solveig for 15 år og Bjørnar for 4 års tjeneste
i regionen og ønske dem Guds velsignelse med nye oppgaver!
Det vil bli lyst ut stillinger i Normisjon og Acta. Tips oss gjerne om aktuelle kandidater.
Regionårsmøtet 2021 med lovfesta saker, som årsmelding og regnskap ble gjennomført digitalt
17.mars med 36 som avga stemme
Generalforsamlingen ble gjennomført digital lørdag 5.juni og det meget vellykket. Vi var 11 som
deltok fra Oppland. Vi opplevde det som en inspirerende samling på tross av den digitale formen!
Postadresse og besøksadresse:
Skogstadveien 6, 2843 Eina

Tlf 61130140

E-post: oppland@normisjon.no

Arbeidet i Koronatiden. Det har vært et vanskelig år! Det har kun vært noen få møter. Dokka har
hatt zoom møter. Lensbygda har hatt Facebook møter. Santalgruppa har gått tur.
Misjonsforeningen på Biri har nå starta med sommer formiddagstreff.
Den faste givertjenesten har vært stabil. Men inntekter fra kollekter og ofring fra foreninger og
storsamlinger har gått mye ned.
Noen har sendt in gaver direkte.
Alle leirer i Acta er avlyst, nå også Totencampen. Kun Actalag i Bagn har hatt samlinger, les om
dette i siste regionbladet.
Musikkfolkehøgskolen Viken
har avsluttet et vellykket skoleår uten koronasmitte! Regnskapet viser et overskudd og det er 138
elever som har takket ja til skoleplass fra høsten. Det bli så fullt at det må bo tre stykker på noen
rom!
Lokalt arbeid.
Selv om administrasjonen nå blir overtatt av regionkontoret i Øst, foregår misjonsarbeidet lokalt.
Vi håper at alle foreninger kan komme i gang med møter fra høsten. At frivillige kan stille opp på
arrangementer og at givertjenesten kan øke.
Regionbladet
Vi sendt ut det siste nummer fra Oppland i mai. Neste nummer vil komme fra Øst og blir sendt til
alle som står på vår liste. Det har et litt annet format.
Skogstad.
Alle bestillinger har nå blitt avlyst fram til sommeren. Noen grupper har bestilt fra juli og er
spent på om det er mulig å gjennomføre
Det er skiftet tak og lamper i matsalen. Trappa ned der er fjerna. Det står igjen å kle lille
kjøkken med gipsplater.
Skifting av sørveggen står på vent. Snekkeren er på etterskudd med oppdrag, blir nok helst rett
etter sommerferien
VIKTIG: Vi trenger flere lokale folk til å engasjere seg i leirstedet, både til administrasjon/
koordinering og praktisk oppgaver.
Kirketeigen
Her har det begynt å komme sommergjester. Det har også vært noen enkelte overnattingsbesøk.
Vannlekkasjen er nå funnet og dermed blir det graving og skifting av rør og kraner.
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 på bladgiro i 2021:
Skogstad trenger din støtte kr 85 750
Distriktsarbeider i Oppland kr 67000
Barne og ungdomsarbeidet kr 10250 ( pr 14.06)
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 overgang til region Øst.
Nye medarbeidere
Viktige datoer:
Regionalt:
31.ausust Sammenslåingsfest på Skogstad. Påmelding!
16.oktober Kvinnetreff på Skogstad. Taler Karen Ekern. Påmelding
31.oktober Boddingfest på Byscena bedehuset i Gjøvik
26.27. november Julesalg på Byscena bedehuset i Gjøvik. Jarle Skullerud og regionleder Anne Lin
B Hynnekleiv deltar fredag.
Lokalt:
Torsdag 17.juni kl. 19 på Zoom Dokka m Svein Granerud. Gi beskjed om du vil være med.
Mandager i sommerferien kl 11 Utenfor Bethel Biri. Kontakt Solveig H Tusvik
Send gjerne inn datoer for planlagte møter når det blir klart, slik at det kan komme med i et
foreningsbrev i august.

Ta gjerne kontakt med oss!
Med hilsen og ønske om en velsignet sommer fra regionstyret,

Ragnhild Gravem
Regionstyreleder

Tlf 97020339 Epost: rgravem58@gmail.com

