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Styrer og ansatte
Ansatte: 
Lillian Torgersen Ottersen, kontorfullmektig 60% 
hele året.
Ulf Børje Rahm, regionleder 50% hele året.
May Eriksrød Selle, Actaleder i 50% fram til 30. mai, 
100 % ut året.
Liv Ingrid Barland, barne- og ungdomsarbeider, 
50% fram til september, 25% ut året.

Forsamlingen på Misjonshuset i Kviteseid har enga-
sjert ekteparet Ingrid og Dag Erik Asdahl i en 40% 
stilling i ledelsen av arbeidet. Dette er et samarbeid 
mellom Normisjon Telemark og Misjonssambandet. 
NLM administrerer stillingen og Normisjon Telemark er 
med å støtte økonomisk.

Bli med på årsmøte!

Regionstyrets sammensetning. 
Leder:  Jostein Gjærum (valgt 2022)

Styremedlem:  Sigmund Holtskog (valgt 2020)
  Christian Dahl (valgt 2021)
   Ståle Ryste (valgt 2022)
  May Eriksrød Selle (ansattes   
  representant)
Vararepr.:  Malene Austad (valgt 2022)
   Liv Sneltvedt Lund (valgt 2022)

   Regionleder har plass i  
  regionstyret.

Oksøyastyret: Bjarne Valle (leder)
  Jarle Storebø
  Øyvind Erikstein
  Inge Bjørnø
  Tone Arntzen
  Simen Sneltvedt Marklund
  Kristin Bøen

Trovasslistyret: Jan Nielsen (leder)
  Torgeir Nordal
  Berit Bakken Aase
  Gudny Lid Undhjem
   Morten Stulen

Årsrapport for Normisjon Telemark 2022

Lørdag 25. mars samles vi til årsmøte i Nor-
misjon Telemark på Hauges Minde i Skien.
Vi håper på god oppslutning fra hele områ-
det vårt. 
Du !nner årsmelding for 2022 i denne 
utgaven av bladet. For dere som blir med på 
årsmøtet må denne være lest før du kom-
mer lørdag 25.mars. 

Påmelding skjer til regionkontoret på tele-
fon 35 52 28 78 eller e-post region.tele-
mark@normisjon.no.
I år starter vi litt seinere, registrering fra 
10.30, så starter vi møtet kl. 11.00. Vi får besøk 
av Ingebjørg Berstad Torp fra lederteamet i 
Normisjon sentralt.

Radio MG arrangerer sangkveld med Cilla Hector kl. 18.00 samme kvelden på Hauges 
Minde. Du har derfor mulighet til å være her hele dagen, hvis du ønsker.

Forsamlingen på årsmøtet i "or
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Voksenarbeidet
- Økt frivillighet blant voksne.
Her er det først og fremst viktig å understreke at den 
samlede frivillige innsatsen i Normisjon er omfatten-
de og alle involverte fortjener stor takk. 
Vi håper fortsatt vi kan være med å stimulere til frivil-
lig engasjement, og vekke dette hos nye mennesker 
i sammenhengene våre. Det er ofte vanskelig å !nne 
noen som vil ta ansvar i driften av foreninger lokalt.
Et konkret mål er #ere voksne i leirarbeidet, både på 
kjøkken og i miljøet.
- Diakonal pro!l i Normisjon Telemark.
Regionstyret, og en gruppe nedsatt av styret, arbei-
der med dette og ser etter åpninger og muligheter 
for en mer o$ensiv diakonal satsing. Vi er bla. spent 
på hva Kirkens Bymisjons etablering på Hauges Min-
de kan gi av muligheter.
- Økt fokus på ytremisjonsarbeid.
Gjennom Nytt fra Normisjon og informasjon ved 
foreningsbesøk (blader til utdeling, !lmsnutter fra 
samarbeidsland m.m) håper vi å styrke engasjemen-
tet for arbeidet ute. Bladet «Ferskvare», Normisjons 
misjonsmagasin, blir presentert. 

Actaarbeidet
- Øke lagsarbeid som skaper kontakt med regionalt 
arbeid.
Det planlegges lagsbesøk og Bo hjemme-leirer. I 
tillegg blir det nå sendt ut regelmessig informasjon 
til alle Actalag. Vi har tro på at dette oppmuntrer til 
fortsatt arbeid lokalt. Samtidig tror vi det vil øke opp-
slutningen om leirene på Trovassli og Oksøya
- Øke antall sammenkomster og leirer.
I tillegg til etablerte leirer, legges det konkrete planer 
for å utvide programmet med #ere leirtyper, som den 
planlagte mannshelga på Trovassli i 2022.
- Vi ønsker å få til tiltak som gjør at unge og eldre 
søker sammen i felles tiltak, f.eks.  strikkeklubb, 
fritidsklubb.
På dette punktet har vi foreløpig ikke gjort noe 
konkret.

Storsamlinger
- Regionstyret ønsker å beholde og styrke leirsteds-
stevnene. Stevnene må bekjentgjøres godt på 
forhånd og ha et tydelig vertskap. Vi ønsker å invitere 
gode talere og sangkrefter til stevnene.

Våre representanter i andre styrer 2022
Styret og stiftelsen for Grenland Folkehøgskole:  
  Øyvind Barland
  Terje Hærås

Styret for barnehagen på Grenland Folkehøgskole:
  Bjørn Olav Nygård

Styret og stiftelsen for Sagavoll Folkehøgskole:
  Rune Digranes Bøen
  Even Tengesdal

Arbeidet i regionstyret
Regionstyret har holdt 10 styremøter med til 
sammen 53 saksnummer. I styret dreier arbeidet seg 
om å trekke linjer for arbeidet i regionen, ansettelser 
og forvaltning av ressurser på best mulig måte, samt 
reise saker som har betydning for arbeidet framover. 
Det pågår bla. en samtale i styret om Normisjons 
diakonale pro!l. 

Styret har en o$ensiv tilnærming til arbeidet i 
regionen, noe som har vist seg i viljen til å ansette 
medarbeidere. 
Sensommeren 2022 begynte arbeidet med å !nne 
en etterfølger til Lillian Ottersen på kontoret. Den 
28. februar 2023 avslutter hun sin tjeneste. Lilian har 
vært en dyktig og pålitelig medarbeider gjennom 22 
år på kontoret, og fortjener stor takk for sitt arbeid!
Kristine Myrvang Langemyhr takket ja til stillingen. 
Stillingen er utvidet til 80% og tillegges noen #ere 
oppgaver. Det er med stor glede vi tar imot Kristine i 
vårt arbeidsfellesskap.
Ulf Børje Rahm er regionleder i 50% stilling, og 
fortsetter som pastor i Norkirken Porsgrunn i 50% 
stilling. I regionen har besøk til foreningene høy 
prioritet.

Actastyret legger fram egen årsrapport. Likevel vil vi 
framheve det gode arbeidet som gjøres i Acta. I vår 
gikk May Eriksrød Selle opp til 100% som Actaleder.
Dessverre sluttet vår barne- og ungdomsarbeider, Liv 
Ingrid Barland ved årsskiftet, men vi håper å få inn en 
ny medarbeider.  

Årsmøtet 2020 satte noen klare mål for arbeidet i 
regionen. Disse har vært med å gi retning for region-
styrets arbeid også i 2022. Ved siden av ønsket om å 
oppnå bestemte mål, handler det også om hvordan 
vi ønsker å framstå som bevegelse.
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Årsmøtet 2021 var klare på at vi fortsatt skal gi ut 
Nytt fra Normisjon. Det gjør vi, men i en enklere form 
og annet format. Vi har gått fra avis til bladformat og 
lager nå bladet «på huset». Bladet er nå å betegne 
som et meldingsblad. 

Økonomi.
Året 2021 var et år med sterkt økonomisk resultat. 
Salget av Ås bedehus var et betydelig tilskudd samti-
dig som lønnsutgiftene var lave.
I årsmeldingen for 2021 ble det gjort klart at 2022 
ville se ganske annerledes ut i og med o$ensiv sat-
sing på #ere arbeidere. Det har heller ikke vært ekstra 
inntekter i 2022 på høyde med året før.
Året ble som vi hadde regnet med. Det endte med 
underskudd på drift på kr. 361.000,- og dermed er 
det tatt av midler «på bok». Dette har styret vært klar 
over, og som nevnt er det uttrykk for styrets vilje til å 
satse o$ensivt.

Leirstedene
Virksomheten på leirstedene var høy i 2022. På 
Trovassli var det to vinterleirer. Det ble foretatt en 
nødvendig oppgradering av brannvarslingssystemet 
på leirstedet. 
På Oksøya !kk vi en sommersesong med høy 
deltakelse på leirene. En sommerleirsesong krever 
mye arbeid og ressurser. Ved siden av ansatte og 
voksne frivillige, er innsatsen til unge leirledere helt 
avgjørende. På felles møte mellom Oksøyastyret 
og regionstyret er det fastlagt en ordning som øker 
samarbeidet mellom styrene.

På begge leirsteder ble det arrangert !ne stevner 
med god oppslutning.

Trovasslistyret fullførte allerede i 2021 arbeidet med 
leiligheten i underetasjen. Det er dermed mulig å leie 
ut to separate enheter samtidig. Leiligheten nede 
er en fullverdig utleieenhet med tre senger og fullt 
utstyrt kjøkken og et lite oppholdsrom. Når man i til-
legg tar med !remannsrommet i hallen, er det mulig 
å være inntil 8 personer i denne enheten. Anbefales!

Vi benytter anledningen til å takke leirstedsstyrene 
for innsatsen også i 2022! Mange har vært med lenge 
og utviser et stort engasjement! 

Etter en pandemi
Også for arbeidet i Normisjon internasjonalt, 
nasjonalt, regionalt og lokalt !kk pandemien store 
konsekvenser. Det ble lagt sterke begrensninger på 
muligheten til å ha fellesskap med andre. Pandemien 
har satt spor, og det har noen steder tatt tid å kom-
me skikkelig i gang igjen. I barne- og ungdomsar-
beidet merkes det at det var stillstand såpass lenge, 
ikke minst når det gjelder frivillige leirledere og 
medarbeidere.

Digital virkelighet.
Digitale plattformer er tatt i bruk i større grad de siste 
årene. Pandemien satte fart i det. Normisjon benyt-
ter muligheten til å møtes på skjerm til nasjonale 
samlinger; Acta-samlinger, regionledersamlinger og 
møter for Norkirkenes pastorer.  Det er også praktisk 
mange ganger å kunne ha arbeidsmøter på skjerm, 
som f.eks. at noen deltar på skjerm på styremøtene i 
regionen. 

Oversikt – noen nøkkeltall.
Det er en sannhet at det over år har gått tilbake når 
det gjelder antall lag, foreninger. Antall abonnenter 
på Nytt fra Normisjon har tatt seg noe opp de siste 
årene.  Takket være betydelige ekstraordinære inn-
tekter, har vi kunnet holde oppe ganske høy aktivitet

Foreninger, lag og kontakter.
I foreningsarbeidet har vi 45 foreninger og kontakter 
registrert. Det er 5 færre enn i 2020, og 12 færre enn 
for 5 år siden. 
Acta har 40 lag i 2022 mot 51 i 2021 og 53 for 5 år 
siden. Dette har også med at de to siste årene har 
frifondstøtten vært basert på 2019-medlemstall. I 
2022 måtte man, som før pandemien, basere støtten 
på årets medlemstall, og dermed måtte #ere lag som 
ikke hadde noe aktivitet under pandemien, og ikke 
!kk aktiviteten i gang igjen, legge ned lokallaget. 
Det er også en liten tilbakegang for kor og 
musikklag, vi har nå 23 på lista.

Bladene
Abonnementstallet for Nytt fra Normisjon er 803 
(opp med ca 70 siden 2020!). Agenda 3.16 har ca 230 
abonnenter i vårt område, en tilbakegang på ca. 50 
de siste 5 årene. 
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Acta
Acta har bak seg et aktivt år med satsing på leir, 
Actateam og lagsbesøk. Fra våren 2022 har Acta-
leder May Eriksrød Selle hatt 100% stilling. Første 
del av året var Liv Ingrid Barland i 50% stilling som 
barne- og ungdomsarbeider. Hun gikk ned til 25% 
etter sommeren, og avsluttet sitt arbeidsforhold ved 
nyttår 2022. En stor takk til Liv for meget godt arbeid 
den tiden hun var ansatt i regionen.

Actateamet har vist seg å gi et veldig verdifullt 
tilskudd til arbeidet vårt. Gjennom kombinasjonen 
aktiv tjeneste og opplæring/oppfølging styrkes 
arbeidet, samtidig tror vi teamet betyr mye for den 
enkeltes tro og liv.
Actastyret legger fram egen årsrapport for arbeidet.

Skoler og barnehage
Regionen har styrerepresentasjon på Sagavoll og 
Grenland folkehøgskoler. Vi er i tillegg representert i 
stiftelsesstyrene. Vi retter en stor og hjertelig takk til 
dem som har sittet i styrene på vegne av Normisjon 
Telemark.
På Grenland Folkehøyskole er Terje Hærås styreleder. 
Vår representant i styret er Øyvind Barland.
På Sagavoll er Even Tengesdal og Rune Digranes 
Bøen våre representanter i styret. 

Det blir gjort et stort og viktig arbeid på folkehøy-
skolene våre. Det har ofte vært nevnt at vi skulle søke 
tettere kontakt og samarbeid med skolene. Tanken 
er god, men lite har blitt gjort. Men utfordringen står 
der, og vi vil prøve å ta tak i den i arbeidsåret vi nå er 
godt i gang med.

I barnehagen på Grenland har Bjørn Olav Nygård 
også dette året representert oss og gjort en #ott 
innsats for regionen. Takk for innsatsen.

SMM og Internasjonalt arbeid
Vi har 8 menigheter med SMM- avtale med Normi-
sjon i Telemark. Noen av dem har delt avtalen på #ere 
prosjekt. SMM står for «Samarbeid Menighet og Mi-
sjon», noe som både skal gi menighetene et interna-
sjonalt misjonsperspektiv og organisasjonene støtte 
til prosjektene. Vi er takknemlige for misjonsavtalene 
og skulle gjerne hatt ressurser til å følge dem bedre 
opp. Vi ønsker å sette fokus på Normisjons interna-
sjonale arbeid, bl.a gjennom Nytt fra Normisjon som 
formidler nyttig informasjon om misjon.
Normisjon har 13 samarbeidsland og arbeidet som 
gjøres er imponerende. Koronaårene førte til at 
misjonærene !kk lange hjemmeopphold. Folk er 
nå på plass igjen og det er spennende å se det som 
skjer. Vi oppfordrer våre misjonsvenner til å be og 
følge misjonsarbeidet videre med bønn og gaver. 

Takk!
Det er med god grunn vi igjen retter en stor takk til 
alle som trofast og tålmodig står på i foreningsarbei-
det, både i Normisjon og Acta. Takk til alle som har 
påtatt seg lederoppgaver. Takk til alle som har gjort 
de oppgavene som sjelden får oppmerksomhet, 
eller som blir lite lagt merke til. Takk til våre ansatte 
og til alle våre styremedlemmer. Normisjon er ikke 
et verk av enkeltmennesker, men en virksomhet vi 
står i sammen. Det er vår bønn at Gud må bruke vårt 
arbeid til å bygge sitt rike. Alt er av ham, ved ham og 
til ham. 

«Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss 
med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.» 2. Kor. 
5.18.

Må Gud velsigne og bevare oss alle!


