
Side 1

Regionårsmøte i Telemark
Årsmøtehefte 2020
Hauges Minde, Skien  lørdag 26. september 
kl. 10.00 - 15.30

“Det viktigste valget i historien” 
sier kandidatene til årets presidentvalg i USA. Det 
kan det være mye i, for utfallet av årets valg vil ha 

stor betydning for utviklingen i både USA og 
verden for øvrig i lang tid framover.

“Det viktigste årsmøtet i historien”
er muligens å ta hardt i, men det er ikke langt 

unna sannheten. Fra å være en ekspansiv beve-
gelse, er vi blitt en organisasjon som må 

gjenoppdage vår “raison d’être” 
(grunn til å være til).

Dette årsmøtet må stille seg noen viktige spørsmål: 
*Hva vil vi med regionarbeidet vårt?

 *Hva er vi villige til å satse/ofre for å få det til?
*Hvordan kan vi bidra mer til Normisjons 

internasjonale arbeid?

Normisjon i Telemark er summen av lag og 
foreninger og enkeltmedlemmer. Det er viktig at så 
mange som mulig møter på årsmøtet, fordi vi ikke 

kan legge opp til en virksomhet som ikke har 
dekning ute i organisasjonen. 

Vi vil gjerne ha med så mange som mulig , så de 
visjonene som tegnes opp på årsmøtet, kan deles av 

flest mulig.

Vel møtt til årsmøtet 2020!

Sam Tore Bamle, regionleder.

Innkalling til utsatt
regionårsmøte!
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09.30 Registrering

10.00 Velkomst v/ regionstyreleder Jostein 
Gjærum

10.10 
Andakt og 
misjonsper-
spektiv v/ Tore 
Giil Bjørsvik, 
internasjonal 
leder i Normi-
sjon

Fra Normisjons 
nettsider: ”Tore 
Bjørsvik er 46 
år, gift og har 
tre barn. Han 
er utdannet 

teolog og har vært utsending for Norsk Luthersk 
Misjonssamband i Peru i åtte år. De siste fire 
årene har han vært stedlig representant for NLM 
i Sør-Amerika og har i denne perioden vært leder 
for rundt 15 misjonærer.
– Vi har ansatt en dyktig leder for fremtiden, sier 
Kvelland. – Tore omtales også som en god admi-
nistrator og teolog.”

Bjørsvik tiltrådte stillingen i midten av mai. 
Telemark vil være en av de første regionene han 
besøker i Normisjon.

Vi ønsker ham varmt velkommen til Normisjon 
og til Telemark!

Program og saksliste for regionårsmøtet

11.00 Årsmøte Sak 1 Konstituering av 
årsmøtet  
 • Valg av dirigenter 
 • Valg av referenter  
 • Valg av tellekorps
 • Protokollunderskrivere

 Sak 2  Regionstyrets årsrapport for 2019 
 Det er bare regionstyrets årsrapport som 
skal godkjennes av regionårsmøtet. 
 Årsrapportene fra Acta og leirstedsstyrene 
ligger ved til orientering. 
 Forslag til vedtak: Regionårsmøtet god-
kjenner regionstyrets årsmelding for 2019
 
 Sak 3 Regnskap for 2019
 Forslag til vedtak: Regionårsmøtet god-
kjenner regionregnskapet  for 2019.

 Sak 4  Samtale om regionarbeidet 
 
12.30 Lunsj 

13.30 Årsmøtet fortsetter
 Kollekt/ innsamling av årsmøtegaver

 Sak 5 Valg 
 • valg av styremedlem + vara
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor for 2020

15.25 Bønn, velsignelse og utsendelse 
 v/ regionleder.

Praktisk informasjon om årsmøtet
Årsmøtekontingent
Regionstyret har bestemt at det i år skal tas en 
årsmøtekontingent på 200 kroner pr. pers.  Skole-
ungdom og studenter går gratis. 

PåmeldingPåmelding
Påmeldingsfristen er tirsdag 22. august. Ring Påmeldingsfristen er tirsdag 22. august. Ring 
regiontoret 35 52 28 78, send SMS til 932 83 630 regiontoret 35 52 28 78, send SMS til 932 83 630 
eller epost til region.telemark@normisjon.no eller epost til region.telemark@normisjon.no  

Koronatiltak
Hold avstand til andre. Husk 1-metersregelen! 

Sprit hendene ved inngangen
Vask hendene grundig med såpe og vann ved 
toalettbesøk
Unngå å håndhilse! 

Servering
Vi serverer gryterett e.l. som er inkludert i års-
møtekontingenten. Vi sørger for at serveringen 
blir koronavennlig.

Annet
Ikke ta på mikrofonen, hvis du kan unngå det.
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Sak 2. Regionstyrets årsrapport for 2019
1. Visjon
Vår overordnede visjon er fortsatt «Jesus Kristus til nye 

generasjoner og folkeslag». Vårt arbeidsområde innebærer 
å omsette denne visjonen til praktisk arbeid innenfor det 
som er region Telemark. 

2. Regionstyret 
Regionstyret har i 2019 hatt 6 møter med 54 saksnum-

mer.  
Det har i tillegg vært avholdt årsmøte og et rådsmøte.
Regionstyret har siden årsmøtet i 2019 bestått av
Regionstyreleder: Jostein Gjærum (permisjon fra mid-

ten av november og ut 2019) Nestleder: Erik Åtland, 
Styremedlemmer:  Kjersti Takvam Rahm, Liv Sneltvedt 
Lund, Magnus Stulen, Tor Erik Helvin, Eirik Fjeld 
(ansattes representant). 

Acta skal etter lovene velge en representant med fast 
plass i regionstyret, men de har heller ikke i 2019 funnet 
noen som kunne ta den plassen. 

Varamenn: 1. Gunn Kristin Bøe 2. Tone Arntzen

3. Ansatte Sam 
Tore Bamle, regionleder 100% Lillian Ottersen, kontor-
fullmektig 60%, Eirik Fjeld, Actaleder100 %. Gunn Marit 
Eriksrød Selle, Actaarb. 60% (Sluttet 31. august), Terje 
Olafsen, forkynner 40% (sluttet 31.12 pga aldersbestem-
melser)

4. Oppnevnte styrer
4.1 Oksøyastyret: Tone Arntzen (leder), Simen Snelt-

vedt Marklund, Jarle Storebø,  Øyvind Erikstein, Eirik 
Fjeld Acta, Bjarne Valle, Inge Bjørnø 

4.2 Trovasslistyret: Jan Nielsen, leder, Torgeir Nordal,  
Gudny Unhjem, Berit Bakken Aase, Gunn Marit Eriksrød 
Selle, Acta (til 31.08)

Aslak Breiset, innleid vaktmester, har deltatt på de fleste 
styremøter

4.3 Representanter  til styret for Sagavoll folkehøg-
skole:

Rune Digranes Bøen (erstattet Nils Terje Sneltvedt, som 
gikk ut i august), Even Tengesdal

Vara: Sam Tore Bamle

4.4 Representanter  til styret for Grenland folkehøg-
skole:

Jostein Gjærum, Terje Hærås
Vara: Sam Tore Bamle
 
4.5 Representant  til styret for barnehagen på Gren-

land folkehøgskole:
Bjørn Olav Nygaard

5. Viktige saker 
5.1 Regionens økonomi
Som i foregående år, har regionens økonomi også i 2019 

på ulike måter vært det saksområdet som har opptatt 
regionstyret mest. Vi har forsøkt å finne steder å spare inn 

penger og vi har lett etter muligheter til å øke inntektene. 
Regionårsmøtet 2019 vedtok at regionstyret må styre 

mot et regnskap i balanse senest i 2021. Rådsmøtet, som 
ble kalt sammen med utgangspunkt i den økonomiske 
situasjonen som årsmøtet tok tak i, understreket behovet 
for å bringe budsjettet i balanse. 

I forkant av rådsmøtet nedsatte vi et økonomiutvalg 
som gikk gjennom regionens virksomhet og de ansattes 
arbeidsoppgaver. Utvalget kom med innspill til besparelser 
og mulige inntekter. Siden rådsmøtet ble holdt sent på 
høsten, så er det først i budsjettet for 2020 at besparelsene 
vil vise seg. 

Generelt sett er det et usikkert prosjekt å drive en organ-
isasjon som i hovedsak baserer seg på frivillige gaver. 
Stabile gaveinntekter må i stor grad basere seg på givere 
som har lojalitet til arbeidet og føler eierskap til virksom-
heten. Vi er takknemlig til alle dem som gir til arbeidet 
vårt, og i særdeleshet til dem som er faste givere! 

Vi hadde i 2019 234 faste givere som bidro med i gjen-
nomsnitt 3400 kroner hver. 

Det har ellers vært vurdert å leie ut kontorplasser i 
Hauges Minde, men markedet for utleie av kontorplasser 
i Skien er dårlig, siden det er så mange ledige lokaler i 
byen. 

På kostnadssiden er det lønnsutgiftene som er den 
største budsjettposten. Vi er en del av Normisjons tariffo-
mråde og har liten direkte påvirkning på de løpende per-
sonalkostnadene knyttet til de stillingene vi velger å ha i 
regionen. Det er med andre ord stillingsprosentene som i 
stor grad bestemmer våre lønnskostnader. I løpet av 2019 
ble ansattressursene redusert med tilsammen 1 stilling, 
ved at to arbeidere i deltidsstillinger sluttet. En ansatt slut-
tet i1. september og en 31. desember. Dette gav en bespar-
else i 2019 på ca. 140.000 kroner. Når man tar ut bespar-
elsen over et helt år, kan besparelsen bli rundt 500.000, 
- alle sosiale kostander inkludert. 

Regionstyret har vært opptatt av å drifte så nøkternt 
som mulig, samtidig som vi har hatt vedvarende fokus på 
å øke inntektene. Dette vil vi fortsette med i inneværende 
år. 

5.2. Administrasjonen
Så lenge vi er en egen region, så har vi også behov for 

en regionadministrasjon. Vi nevner dette her, fordi det er 
lett å glemme at også de administrative oppgavene er nød-
vendige og at det er mange oppgaver i regionarbeidet som 
er lite synlige for andre enn de som holder på med dem.  

Våre tre ansatte har alle administrative oppgaver i sine 
stillinger, men det er Lillian Ottersen som er hands on på 
mange av de små daglige oppgavene som er minste synlige 
utad. 

Regionstyret er takknemlig for at administrasjonen tar 
seg av slike oppgaver på en god og tillitsvekkende måte!

5.3. Arbeidet utad
Normisjon er ikke primært et innsamlingsarbeid, men 

et misjonsarbeid. Organisasjonen er ikke et mål i seg selv, 
men har et større mål om å bidra til at evangeliet kan nå 
fram til stadig flere. Målet er å vinne og bevare mennesker 
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for Jesus. 
Med unntak av det leir- og ledertreningsarbeidet som 

gjøres gjennom Acta, har regionen få samlinger i region-
ens regi.  Unntaket er leirstedsstevnene og regionlotteriet. 
Alt annet arbeid har hatt som mål å støtte og bidra til 
utvikling på lokalplanet gjennom foreningene.  Hvis vi 
skal vinne flere gjennom voksenarbeidet i regionen, må 
det skje gjennom et lokalt ledd. Regionens ansatte er der 
for å bistå lokalforeningene med å oppbygge, utfordre og 
utruste lokalleddet til å drive lokalt, misjonsarbeid. Vi 
ønsker å bevare så mange som mulig i troen på Jesus, men 
også å vinne nye for Jesus. Regionens ansatte bidrar 
selvsagt gjerne med forkynnelse, men kan også trekkes 
inn når foreningene planlegger sin virksomhet, slik at vi 
får en best mulig anvendelse av de ressursene regionen 
disponerer.  

Forkynner Terje Olafsen og regionleder Sam Tore 
Bamle har besøkt omtrent halvparten av foreningene i 
2019, noen har hatt besøk flere ganger. Actaleder, Erik 
Fjeld, har også besøkt noen voksenforeninger i 2019. 

Noen tenker at det er for dyrt å sende folk fra Grenland-
sområdet rundt i regionen, men det er enda dyrere å ha 
ansatte som en ikke benytter!  

5.4 Acta. Normisjon og Acta henger på det nærmeste 
sammen og er helt avhengige av hverandre. Dette under-
strekes i navnet «Acta - barn og unge i Normisjon».  Selv 
om Acta er en organisasjon innenfor Normisjon, må det 
være et mål å bygge ned mest mulig av skillene mellom 
voksenarbeidet og barne- og ungdomsarbeidet. Dette har 
alltid hørt sammen og må alltid høre sammen, på samme 
måte som en familie er en enhet selv om den består av 
ulike aldersgrupper. Økonomisk er det en tett sammenheng 
mellom Acta og Normisjon i regionen, særlig i innsam-
lingsarbeidet.  

Actas virksomhet beskrives best i deres egen årsmeld-
ing, men vi vil fra regionstyrets side, takke for det fokuset 
Acta har hatt på ledertrening, på leirarbeidet og på å hjelpe 
barn og unge med deres hverdagstro. Det nye tilbudet 
ActaTalk der de unge både kan samtale om de store 
trosspørsmålene og livet som hverdagskristen, er et tiltak 
vi tror kan få stor betydning for mange. Dette er misjon-
sarbeid av beste merke!

Vi vil takke og oppmuntre Actastyret, leirlederne og 
alle lokallagslederne for det viktige arbeidet dere gjør! 
Dere er nøkkelpersoner for vårt misjonsarbeid og for at 
Normisjon fortsatt kan rekruttere til videre misjonsarbeid 
ute og hjemme. 

5.5 Leirstedene. 
Også i 2019 har leirstedene vært viktige samlingsplasser 

for regionarbeidet. Selv det fortsatt er mye ledig utleiekap-
asitet, så har styrene lagt ned en formidabel innsats for å 
holde leirstedene klare til innrykk. Navnene på de som 
sitter i styrene er nevnt i innledningen av årsmeldingen. 
Hver og en av dere fortjener en STOR takk for engasje-
ment og praktisk innsats på leirstedene. 

Det er særlig Trovassli som har mye ledig kapasitet for 
utleie. Det arbeides nå med å kunne seksjonere huset, slik 
at det blir mulig for familier og mindre grupper å leie bare 
en del av huset og stelle seg selv. Det har også vært tatt 
initiativ til et bedre samarbeid med lokalbefolkningen, slik 

at flere kan se seg tjent med mer virksomhet på leirstedet. 
Foreløpig har vi ikke klart å lande noe konkret her, men 
vi arbeider videre med saken. Vi har også planer om å 
markedsføre Trovassli overfor indremisjonsforeninger i 
Danmark, siden det er lett å reise mellom Danmark og 
Telemark. 

6. Nøkkeltall.  Foreningstallet har holdt seg uendret fra 
2018. De er likevel grunn til å anta at flere av de registrerte 
foreningene ikke har noen aktivitet og at de reelt sett er 
nedlagt. Tallet på Actalag har gått noe ned, det samme har 
antall direktemedlemmer. Oppsvinget i antall abonnenter 
på regionbladet skyldes i stor grad et avkryssningsfelt i 
leirpåmeldingsskjemaet på ChechIn, der vi spurte om de 
ønsket å motta regionens meldingsblad. De registrerte 
korene komme ikke i tillegg til, men er også inkludert i 
tallene på lag og foreninger. I stor grad dreier dette seg om 
SoulChildren-kor.  Agenda 3,16 sliter med å holde på 
abonnentene. Med unntak av perioden 2013-2015, da 
opplagstallene var forholdsvis stabile, har det vært en jevn 
nedgang fra 2008. 

7. Skoler og barnehager
Region Telemark er representert i styrene både på Gren-

land og Sagavoll folkehøgskoler. Begge skolene har flere 
eiere. Våre representanter i styret har gjort en god jobb for 
å målbære Normisjons synspunkt i viktige saker. En slik 
sak er valg av misjonsprosjekt for skolen. På Sagavoll har 
man i mange år hatt misjonsprosjekt knyttet til Strømmes-
tiftelsen, men byttet i fjor til Normisjon. Vi opplever at 
begge skolene er veldig åpne for samarbeid med regionen, 
men kapasitetsproblemer hos oss, gjør at det blir mye min-
dre av dette enn begge parter skulle ønske. 

Det er ellers grunn til å understreke at begge skolene 
gjør et viktig misjonsarbeid i forhold til alle de elevene 
som hvert år går på skolene. Siden de ikke er en del av 
Actas arbeid, er det lett å glemme at de også er en del av 
vårt ungdomsarbeid! Også de må vi huske å be for og 
oppmuntre!! 

Vi vil også takke personalet på skolene og våre styre-
representanter for godt og viktig arbeid!  

Takk også til vår representant i barnehagestyret på Gren-
land folkehøgskole!

  8. 
SMM og internasjonalt misjonsarbeid

Vi har ikke vært flinke til å nevne det internasjonale 
arbeidet vårt i årsmeldingene våre, men også det er vårt 
arbeid. Siden vi er Normisjon, er vi også medeiere i Norm-
isjons internasjonale arbeid. Normisjon har over 200 nas-
jonale ansatte verden over, så selv om antall nordmenn i 
utlandet går ned, så går misjonsarbeidet fram! Vi har mye 
å lære av hvordan man arbeider i våre misjonsland, ikke 
minst av hvordan man legger vekt på bønne- og evange-
liseringsarbeid. Flere av de menighetene våre misjonærer 
var med å plante, vokser fortsatt år for år. 

Det er nå flere grupper og mange flere deltakere totalt 
sett i det området der Martha Irene Eriksrød og Annlaug 
Jonskås var misjonærer i Bangladesh, enn det var medle-
mmer i Langesundsfjorden da de ble sendt ut! Vi gleder 
oss over disse fruktene av arbeid vi har vært og er med på, 
samtidig som det gir oss grunn til å reflektere over utviklin-
gen i arbeidet her til lands. 
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Vi har fremdeles misjonærer i det internasjonale arbei-
det fra Telemark! Liv Wendel, fra Kviteseid, har i flere år 
vært vår representant og gjort en flott jobb vest i Nepal. 
Hun har arbeidet i familiearbeid, med å endre ektemenns 
forhold til rus og holdninger til kvinner. Nå flytter hun 
over til Okhaldhunga sykehus, der hun blir vår norske 
representant etter at Kristin og Erik Bøhler har nådd pen-
sjonsalder og har reist tilbake til Norge. Takk og be for 
Livs arbeid! Vi må også nevne at Alf Halvorsen, som bor 
på Sørlandet men kommer fra Brevik, fortsett arbeider 
mange måneder i året i Mali. Han driver med menighet-
sutvikling. Vi har også forbindelser til noen av dem som 
har startet opp arbeidet i Senegal. Alt dette forplikter oss 
til å bidra både med penger og forbønn for vårt internas-
jonale arbeid!

Med forbehold om at tallet er oppdatert, er det 14 
menigheter i vår region som har misjonsavtale med Norm-
isjon, (såkalt SMM-avtale). De bidro med 301.000 kroner 
til misjonsarbeidet i våre samarbeidsland i 2019.  Disse 
menighetene følges opp fra regionkontoret, på samme måte 
som våre egne foreninger. 

9. Takk
Vi vil takke alle som står på i regionarbeidet, uansett 

hvilken posisjon og status man måtte ha. Ansatte og friv-
illig, ledere og deltakere,- alle er like mye verd og like 
viktige!  Sammen er vi Normisjon! Sammen fikk vi til noe 
i 2019 og sammen kan vi også skape noe i året og årene 
som ligger foran. 

 
Normisjons regionstyre i Telemark. 

Skien,  2. april 2020

Signert av:

Jostein Gjærum, regionstyreleder, Erik Åtland, nes-
tledeer; Kjersti Takvam Rahm, styremedlem; Liv Snelt-
vedt Lund, styremedlem; Magnus Stulen, styremedlem; 
Tor Erik Helvin, styremedlem; Eirik Fjeld, ansattrepre-
sentant; Sam Tore Bamle, regionleder 

Actas årsmelding for 2019
Acta Telemark er en del av Acta, - barn og ungdom i 
Normisjon. 

Visjonen for arbeidet sentralt og regionalt er: Gren-
sesprengende felleskap hvor barn og unge møter, følger og 

ærer Jesus Kristus. 

Actastyret
har i 2019 bestått av: Leder: Dennis Lagesen Veholt, 
Nestleder: Morten Stulen, styremedlemmer: Ada Ripe-
gutu Valle, 
Oliver Eriksrød, Bettina Grønli, Magnus Stulen.
Varamedlemmer: Sara Selle,
Emilie Gunnersen, Thomas Grunnsund. Actaleder har 
fungert som sekretær
Representant til regionstyret: ingen, men Magnus Stulen 
sitter både i Actastyret og regionstyret.
 Actastyret har avholdt 7 møter og behandlet 48 
saker. 

Staben
 Eirik Fjeld har vært Actaleder i 100% hele året. 
Actalederen hadde fra 14. oktober til 22. november stu-
diepermisjon. Gunn-Marit E Selle har vært ansatt 60% 
som Actaarbeider. 1.oktober avsluttet hun sitt arbeidsen-
gasjement i Acta etter 12 år. Vi takker henne for en flott 
innsats gjennom mange år. 
 Utover dette har vi fast avtale med Lise Ripe-
gutu som er vår Soul-kontakt i regionen. Hun gjør et 
svært viktig arbeid mot alle Soul-kora våre. I forbindelse 
med 24 Hours hadde Magnus Stulen et engasjement som 
leirsjef. 
 Staben var på Transformator i januar sammen 
med Acta-ansatte i Norge. Det ble holdt på Lia Gård. 
Ellers har de ansatte deltatt på andre samlinger i regi 
av Acta sentralt. Staben har også dette året jobbet mye 
sammen med Normisjon-staben i Telemark.
Staben i Acta og Normisjon hadde også et møte med Sa-
gavoll folkehøgskole for å se på mulighetene for et tettere 
samarbeid i årene som kommer.

Actalag
  I Telemark var det ved utgangen av 2019, 
registrert 48 barne- og ungdomslag og kor. Det er en 
nedgang på 8 lag fra i fjor. 1 nytt er kommet til. Det er 
søndagsskolen i Norkirken, Porsgrunn. Den heter Acta 
Norkirken Porsgrunn. Lag som har sluttet eller stoppet å 
være Actalag, er: Austbygda Ungdomsklubb, Fritidsklub-
ben ALF, Great Days, Hauges Ungdomsklubb, Klubben 
på Borgestad, Mini Singspiration, Notodden SubUrban, 
Play Sing og Siljan Soul Children. Det er leit at mange 
lag ikke klarer å drive videre, men vi satser på å få nye 
lokallag til. 
 Det er stor frivillige innsats rundt i Telemark 
og mye godt arbeid gjøres. Totalt er det  ca 900 personer 
som er med i våre lokallag.

Oppfølging av lag. 
 I 2019 ble det noe mindre besøk til lokallag, 
mye grunnet studier og studiepermisjon for Actaleder. 
Vi har vært i Bø Normisjon (basar), Fidus ungdom-
sklubb i Lunde, Findal barnelag, og Bamble menighet 
(basar). I tillegg til dette har vi henvendt oss direkte til 
forskjellige lag, uten at det har resultert i besøk. 
 Vi sender med jevne mellomrom ut lokallags-
brev med informasjon om det som skjer i Actaregionen 
og Acta sentralt og oppfordrer der også lokallaga til å ta 
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kontakt.

Ledersatsning/utvikling
 Lederutvikling er kanskje det viktigste vi driver 
med. Dette går inn i alle arrangementer og vi har fokus 
på lederutvikling på alle våre samlinger. Dette ønsker vi 
å bruke enda mere tid og økonomi på videre. Våre nåvæ-
rende ledere er Normisjons fremtidige ledere.
 Nytt i 2019 var at Acta sentralt satt i gang et 
nasjonalt ledertreningskurs som går over 4 semester. 
Hver region fikk tildelt 2 plasser og er dermed et høyt 
prioritert og eksklusivt satsningsområde for hele or-
ganisasjonen. Telemarks plasser gikk til Bertil Tobias 
Digranes Bøen og Else Tamara Tokheim Cuellar. De var 
på sin første helgesamling på Gå ut Senteret i Trondheim 
i oktober og var veldig fornøyd. Det er to samlinger til i 
2020 og en samling i 2021.
 ActaTalk er et konsept som springer ut i fra det 
tidligere lokallaget UG på Aas. Morten Stulen og Acta-
leder står i bresjen for dette. Vi hadde to samlinger før 
sommeren og 4 på høsten. Vi har bestemt at dette skal 
gå fast den andre søndagen i måneden på Hauges. Dette 
er en arena utenfor leirarbeid hvor vi ønsker å utvikle 
ledere ved å prate om viktige og aktuelle temaer innen 
kristen tro og tvil. 
 Leir og gathering er en viktig del i Acta Tele-
marks arbeid. I løpet av året har vi gjennomført 11 leirer 
og en gathering. Totalt har det vært 544 deltagere på dis-
se, en oppgang fra 493 året før. I tillegg til vanlige leirer 
arrangerte vi Jubeldøgn i Bø. I år ble dette arrangert uten 
overnatting. Der var det ca 30 deltagere. 
 I 2019 hadde vi to lederleirer. En på Bibelskolen 
i Grimstad og en på Strand leirsted i Sandefjord. Begge 
var svært suksessfulle og det er stas og kunne komme til 
nye steder. Spesielt på BiG dro vi nytte av kompetansen 
i lærerkollegialet mtp undervisning. På lederleiren på 
Strand var vi så heldige å ha besøk av Kristian Øgaard, 
daglig leder for Acta Norge.

Leirer gjennomført på Oksøya leirsted i 2019:
• Alf-leir
• Kids Camp
• Besteforeldre-Barnebarnleir
• SommerAction
• SummerCamp
• Pappaleir

Leirer gjennomført på Trovassli leirstad 2019:
• Nyttårsleir
• VinterAction
• Ungdomsleir
  De unge lederne våre gjør en fantastisk innsats 
på leirene våre og er en viktig ressursgruppe i planleg-
ging og gjennomføring av leirene. De er kreative, lager 
filmer, stiller som band og lager kreative andakter. 
 
Soul Children-gathering ble en stor suksess da vi ar-
rangerte det i Skien siste helga i august. Totalt 7 kor var 
med på gatheringen. Vi hadde base i Skien baptistkirke 
hvor Skien Soul Children hadde litt ekstra ansvar. Fredag 
kveld var det konsert med gospelkoret G4G i Skien kir-
ke. Lørdag kveld hadde Telemark Soul Children konsert 
og de opptrådte også under Soul Church søndag formid-

dag, begge happeningene i Skien kirke. Gatheringen er 
en sosial helg hvor Soul Children-deltakerne og lederne 
blir bedre kjent med hverandre på tvers av de forskjel-
lige stedene de representerer. Dette var andre gang vi 
arrangerte denne gatheringen og nok en gang ble det et 
meget vellykket arrangement. Soul-kontakten vår, Lise 
Ripegutu, gjorde en fantastisk jobb med å koordinere og 
gjennomføre arrangementet. 
 
24 Hours Festivalen ble arrangert for 12. gang. Festi-
valen var i år litt mindre enn året før, men fortsatt så 
mange som 356 deltagere. Festivalen fant sted i Fritids-
parken i Skien. Arrangementet er et samarbeid med 
Skjærgårds. 80 ledere, både ungdom og voksne, bidro til 
at festivalen ble en suksess. Også i år hadde menighetene 
i Den norske kirke i Skien satt opp 24 Hours som en del 
av trosopplæringen sin og det er ti lstor hjelp for Acta at 
DnK også stiller med voksenledere. Det er litt forskjell 
internt i DnK ift om de inviterer 10-åringene, 12-åringe-
ne eller begge årskullene. For andre året på rad brukte vi 
Viggo Klausen som forkynner. 

Kjøkkenpersonale og leirledere. Vi er helt avhengige 
av frivillige medarbeidere og mange har stilt opp som 
ledere og kjøkkenpersonale. Totalt har vi hatt 231 ledere 
på leir (ikke unike). Det er veldig bra!
Vi er svært takknemlige for jobben de frivillige gjør. 
Vi hadde mange frivillige leirsjefer: Oliver Eriksrød 
(Nyttårsleiren), Dennis Lagesen Veholt (VinterAction), 
Jarle Storebø (ALF), Magnus Stulen (B&B-leir), Bertil 
Tobias Digranes Bøen (Kids Camp), Ada Ripegutu Valle 
og Ingrid Eriksrød (SommerAction) og Kristian Barland 
(Påskeleir og Summer Camp). 
På kjøkkenet har vi hatt hjelp fra Ståle og Pernille Ryste, 
Svein Foldøy og Kristin Bøen i tillegg til stab.
Når det gjelder leirlederne, er mange av dem unge og 
leirene fungerer også som en viktig ledertrening. 

Leirklubben i Telemark er klubben for dem som ønsker 
leirinformasjon og som deltar på leir flere ganger i året. 
Medlemskap koster kr 100,-. Det er i løpet av året sendt 
ut et julebrev med nyheter og informasjon fra Acta. 
Medlemmene får rabatt på leir og mottar en med-
lemsgave. I år var gaven et gavekort i kiosken på kr 50,-. 
Leirklubben får støtte fra staten for hvert medlem. I 2019 
hadde vi 268 medlemmer. En stor økning fra året før. 
Grunnen er blant annet at vi innførte medlemskapspris 
på 24 Hours.

Forbedere 
Acta har forbedere i hele regionen. Disse mottar brev i 
forkant av hver leir med fornavn på deltagere og ledere 
og aktuelle bønneemner. Denne tjenesten betyr mye for 
Acta. 

Julebord. Det er en tradisjon at Acta inviterer ledere av 
lokallagene, leirledere, kjøkkenmedarbeidere, forbedere 
og andre frivillige til julebord. Dette er vår måte å takke 
for alle dugnadstimene disse bidrar med. I år deltok 75 
personer.

Actastyret i Telemark
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Oksøyastyrets årsmelding 2019
Medlemmer i Oksøyastyret i 2019: Tone Arntzen, 

leder;  Jarle Storebø, sekretær; øvrige medlemmer : 
Simen Marklund, Øyvind Erikstein, Inge Bjørnø ( per-
misjon fra mai – des) og Bjarne Valle. Actarepresentant 
: Eirik Fjeld

Oksøyastyret har avholdt 4 ordinære styremøter i 
2019, og 1 fellesmøte med regionstyret. På dette møtet 
ble inntjeningsmulighetene på leirstedet diskutert.

Også i 2019 gjennomførte vi en 3 dagers dugnad 
Dette ble igjen en god erfaring. Det var bra med dug-
nadsfolk alle dagene. Styret hadde også dugnad noen 
enkelte dager, for å komme helt i mål. Vi er takknemlige 
for alle som setter av tid til å være med på dette ! Det er 
også en fin måte og være sammen på, som misjonsfolk. 
Vi setter i stand misjonsstasjonen , slik at barn og ung-
dom skal få høre om Jesus.

I 2019 var det ikke sommerteam på leirstedet. Som-
merteamet har normalt ansvar for forefallende arbeid, 
maling/vask utvendig av hus ol. De har også ansvar for 
å ta i mot til utleie, handle, klippe gress osv. Siden det 
ikke var noe team ble det noen ekstra utfordringer for 
Acta og de 3 som leier hyttene. Derfor ble det ikke noen 
større maleprosjekter i 2019. Thomas Strømstad ble leid 
inn for søppelkjøring og møte med leietagere. Disse 
oppgavene hadde han før og etter hovedsesongen.

Brannsentralen gikk i stykker, sannsynligvis etter 
torden/lyn aktivitet. Acta leder fulgte dette opp, og ny 
brannsentral vil være på plass før sesongstart 2020. 

Begge båtene fungerte bra hele sesongen, og Multien 
fikk ny påhengsmotor i 2019. 

I forbindelse med et stort bryllup på leirstedet, fikk vi 
anskaffet en brukt konvekselovn . Denne er plassert i 
matsalen, men kan lett trilles inn på kjøkkenet.

Alt i alt var 2019 sesongen en god sesong. Leirstedet 
framstår som godt vedlikeholdt, og med god standar.

Oksøyastyret vil takke alle som bidrar, med forbønn, 
gode ord, gaver og tid. Den eneste drivkraften er at 
Oksøya leirsted skal forbli en misjonsstasjon, hvor barn 
og unge skal bli kjent med Jesus!

For Oksøyastyret, Tone Arntzen

Trovasslistyrets årsmelding 
for 2019
Styret. Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

Jan Nielsen, Lunde, styreleder, Torgeir Nordal, Nissedal;  
Gudny Lid Undhjem, Øyfjell, Berit Bakken Aase, Seljord, 
Gunn-Marit Selle, Skien, Actas rep. fram til okt.2019,; 
Aslak Breiseth, vaktmester. Det har vært avholdt 4 (5) 
styremøter og behandlet 23 (22) saker. 

Utleie. Det er stadig like aktuelt med markedsføring av 
Trovassli som et godt og billig overnattingssted i Øvre 
Telemark.

I 2019 var Trovassli utleid i 44 (48) døgn og tallet på 
liggedøgn var 1100 (1433).  

Dugnad/Oppussing . Hoveddugnaden var onsdag 
22.mai. Årlig storvask og diverse vedlikeholdsoppgaver 
ble utført. Det er montert lyslist i taket i peisestua. Oppdat-
ering av brannvarslingssystemet, men det gjenstår rom 
som ikke har montert røykvarslere.

 Trovasslistevnet søndag 18. august. Hilde og Odd 
Halvorsen var hovedtaler på stevnet. Sangkrefter var 
«Godt nytt» fra Øyfjell og Bjørn Dagfinn Tveit fra 
Nissedal. Det tradisjonsrike stevnet samlet godt med folk 
fra hele regionen og er et verdifullt samlingspunkt som er 
verd å ta vare på!

Annet. Åpent møte på Trovassli der innbyggerne i 
Øyfjell var invitert til kveldsmat og til å gi tilkjenne syn-
spunkter for bruk av leirstaden. Det kom 3 beboere fra 
Øyfjell. Det er opprettet kontakt med lokalbefolkningen i 
Øyfjell og med Vinje kommune der det kan bli aktuelt med 
et nærmere samarbeid på et senere tidspunkt.

Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr.16.874. 

For Trovasslistyret
Jan Nielsen

Forslag til vedtak: 

Regionårsmøtet godkjenner regionstyrets års-
melding for 2019
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Note 2019 2018
Driftsinntekter og driftskostnader
 1 532 160        1 697 458        
 1 601 356        1 633 681        
 62 912             60 240             
 170 103           51 257             
SUM DRIFTSINNTEKTER 3 366 532        3 442 636        

 203 482           245 111           
 5 2 520 961        2 422 379        
 2 148 725           146 106           
 1 473 820        1 772 735        
SUM DRIFTSKOSTNADER 4 346 988       4 586 332       

DRIFTSRESULTAT -980 456          -1 143 696       

Finnansinntekter og kostnader
 10 101             13 278             
 15 276             13 566             
 -10 485            -6 238              

RESULTAT AV FINANSPOSTER 14 892            20 606            

ÅRSRESULTAT -965 564          -1 123 090       

Overføring og disponeringer
Overføring annen egenkapital 7 -965 564          -1 123 090       
SUM DISPONERT -965 564          -1 123 090       
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Sak 3. Regnskap for 2019
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EIENDELER Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
 3 951 743        4 082 018        
 95 177             41 611             
Sum driftsmidler 2 4 046 920        4 123 629        

Finansielle anleggsmidler
 4 22 700             22 700             
 13 014             13 014             
 35 714             35 714             

Sum anleggsmidler 4 082 634        4 159 343        

Omløpsmidler

Fordringer
 3 180 123           139 871           
 152 378           139 932           
 332 501           279 803           

Investeringer
 4 87 420             87 420             
Sum investeringer 87 420             87 420             

 6 1 499 893        2 643 857        

Sum omløpsmidler 1 919 814        3 011 080        

 6 002 448        7 170 424       
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 Note 2019 2018

Egenkapital
 5 297 185        6 262 749        
Sum egenkapital 7 5 297 185        6 262 749        

Gjeld

Kortsiktig gjeld
 3 315 049           281 479           
 6 123 315           151 722           
 266 898           474 473           
Sum kortsiktig gjeld 705 263          907 674          

Sum Gjeld 705 263           907 674           

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 002 448        7 170 423       

Jostein Gjærum Erik Åtland Kjersti Takvam Rahm
styrets leder nestleder styremedlem

Liv Sneltvedt Lund Erik Fjeld Tor Erik Helvin
styremedlem styremedlem styremedlem

Magnus Stulen Sam Tore Bamle
styremedlem Regionleder

Styret for Normisjon region Telemark





Skien, 3. mars 2020
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Note 1

Note 2

Tomter Driftsløsøre og 
inventar

293 458 185 645
72 015

293 458 257 660
87 713

293 458 169 947

128 520 20 204

2 % 10-20%
50 år 5-10 år 

Lineær Lineær

* Eierseksjon Hauges Minde kr 278 881

 - Salgsinntekter  resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.
 - Driftskostnader  bokføres når de påløper
 - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år 
klassifiseres som kortsiktig gjeld. 
 - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.
 - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. 
 - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.

Normisjon region Telemark

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende 
regnskapsprinsipper er anvendt:                                                                                                                                                                                

Sum

Anskaffelseskost 01.01. 5 982 767
Årets tilgang 72 015

 - Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt avsetning til forventet tap. 
Andre fordringer er også oppført til pålydende. 
 - Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans
 - Region Telemark er ikke skattepliktig.

Driftsmidler

Bygninger og annen 
fast eiendom * 

5 503 664

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 2 007 862

Årets avgang 0
Anskaffelseskost 31.12. 6 054 7825 503 664

1 920 149
Balanseført verdi pr 31.12. 4 046 920

Årets avskrivninger 148 724

3 583 515

Årets avskrivning i %
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Note 3

2018 2019 2018

112 362            12 528       31 659       
575                   22 996       25 670       

112 937            35 524       57 329       

Note 4

Note 5

Sum anleggsmidler 22 700                               22 700                            

Omløpsmidler

Mellomværende med selskap i Normisjon

Leverandørgjeld

Hovedkontoret
Andre enheter i Normisjon
Sum

Kundefordringer

2019

165 073                    
-                                

165 073                    

Vårt Land 10.000 2 500                                 2 500                              
Mediagruppen Grenland 20 200                               20 200                            

Aksjer og andeler i andre foretak mv.

Firma Antall aksjer Anskaffelsekost Balanseført verdi
Anleggsmidler

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv
Lønnskostnader består av følgende poster 2019 2018
Lønninger 1 937 078                          1 877 781                       

DnB Nor ASA 1488 87 420                            
Sum omløpsmidler 132 820                          

Andre ytelser 25 856                               47 654                            

Sum lønnskostnader 2 520 961                          2 422 379                       

Arbeidsgiveravgift 312 107                             297 586                          

Pensjonkostnader 245 919                             199 358                          

Annen godtgjørelse 26 652                      

Gjennomsnittlig antall årsverk 3,7 3,65

Daglig leder Styre

Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller stilt 
sikkerhet til fordel for ledende personer eller styret.

Lønn
Pensjonsordning via hovedkontoret, SPK

625 454                    
19 353                      

Godtgjørelse til revisor 2019
Revisjon 41 727

 Normisjon region Telemark Org nr. 971 545 615 Side 5 av 6

Forslag til vedtak Sak 3:

Regionårsmøtet godkjenner regionregn-
skapet  for 2019.
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Note 6
63 081   
63 081   

Note 7
EK pr 01.01

1 350 000,00           
100 000,00              
150 000,00              
10 000,00                

Sum fond 1 610 000,00           
EK med selvpålagte restr. 921 337,00              

3 731 412,00           
6 262 749,00           

Note 8

Bundne midler
Bundne midler pr 31.12.
Skyldig skattetrekk pr 31.12. 

Egenkapital

Trovassli 100 000                          
Testamentarisk gave Bø 150 000                          

Årets resultat Andre endringer Sum egenkap.

Hans Cappelens Minde 1 350 000                       

Egenkapital pr 31.12. (965 563,59)                   -                                         5 297 185                       

1) Spesifisering egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Avsetning til utviklingsarbeid i regionen 921 336                         

Testamentarisk gave Bunlanes 10 000                            
1 610 000                       

Annen Egenkapital (965 563,59)                   2 765 848                       

-                                         -                                     
921 337                          

EK med selvpålagte restriksjoner pr 31.12 921 336                         

Pensjonskostnader, midler og forpliktelser
Foretaket er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert både innskudds- og 
ytelsespensjon for sine ansatte i DNB.
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Normisjon Region Telemark 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Normisjon Region Telemark. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Resultatregnskap for 2019 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle 
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av annen informasjon i 
årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 
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Sak 4 Samtale om 
regionarbeidet

 Regionarbeidet betår av to hoveddeler: 
Barne-og ungdomsarbeidet i Acta og voksen-
arbeidet.  I tillegg har vi en del administrative 
oppgaver som dels griper inn i de to hoved-
delene, og dels må forholde seg til historiske 
konsekvenser av at vi er en organisasjon.
 Tidligere årsmøter og rådsmøter 
har understreket at vi må satse på barne- og 
ungdomsarbeidet. Dette samsvarer også med 
ett av de tre satsningsområdene vedtatt av 
Normisjons generalforsamling. (De to andre er 
fellesskapsbygging og internasjonal misjon.)
Situasjonen nå er at vår Actaleder gjennom de 
siste fem åra har sagt opp sin stilling, men skal 
jobbe i 20% ut året. Spørsmålet blir nå hvor 
veien skal gå videre i Actaarbeidet? 
 Det andre virksomhetsområdet er 
voksenarbeidet. Hvilke funksjoner ønsker vi at 
voksenarbeidet i regionen skal fylle framover? 
Kan vi forene oss i en felles visjon for arbeidet? 
 Regionstyreleder Jostein Gjærum, vil 
innlede til samtale om de utfordringene vi nå 
står overfor i regionarbeidet. Vi håper mange 
vil tenke gjennom hvilken plass vi ønsker at 
regionen skal ha i Normisjonsarbeidet i Tele-
mark framover og at dere skal våge å si noe om 
det på årsmøtet. 

Sak 5.  Valg. 
Valgkomitéens arbeid er desseverre ikke 
avsluttet ved utsendelsen av disse pa-
pirene, så en fullstendig oversikt over-
kandidatene kan først legges fram på 
årsmøtet. 

4.1 Hvem går ut og hvem sitter igjen?
4.1.1. Går ut: 
Kjersti Takvam Rahm 

4.1.2 Sitter igjen: 
Jostein Gjærum, regionstyreleder
    (på valg i 2021)
Erik Åtland    (på valg i 2021)
Liv Sneltvedt Lund  (på valg i 2021)
Magnus Stulen  (på valg i 2022)
Tor Erik Helvin   (på valg i 2022)

Kandidater: 
4.2.2 Styremedlemmer. 
Det skal velges 1 styremedlemmer for 3 år
Kandidater:  
1. 
2.  

4.2.3 Varamannsvalg (velges hvert år)
Kandidater: 
1. 
2. 
  
4.2.4 Valgkomité
1.
2.
3.

4.2.5 Valg av revisor
Forslag til vedtak:  Regionårsmøtet gjen-
velger BDO som revisor for 2020.


