
 
 

Trondheim, 14.05.2020 
 

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I NORMISJON REGION TRØNDELAG 2020 
 
Til foreningsmedlemmer og direktemedlemmer i Normisjon region Trøndelag 
 
Kjære alle sammen, 
 
Vi viser til tidligere innkalling til årsmøte i Normisjon region Trøndelag 17.-19. april 2020 på 
IMI Stølen. Dette arrangementet ble dessverre avlyst på lik linje med alle andre 
arrangementer på IMI Stølen pga. situasjonen som korona-viruset har satt oss alle i. 
 
Regionstyret har vedtatt at nødvendige årsmøtesaker sendes ut til foreninger og 
direktemedlemmer i Normisjon region Trøndelag for gjennomgang og skriftlig 
tilbakemelding: 
 
- Årsrapport 2019 for Normisjon region Trøndelag, Acta, IMI Stølen og Hallarheim 
- Årsregnskap med revisjonsrapport 2019 for Normisjon region Trøndelag 
- Årsregnskap med revisjonsrapport 2019 for IMI Stølen 
- Valg til regionstyret 

 
Vedlagt finner dere: 

- Saksliste «Regionårsmøtet 2020», inkludert innstilling fra valgkomiteen. 
- Årsrapporter 2019 fra regionen, Acta, IMI Stølen og Hallarheim 
- Årsregnskap 2019 for Normisjon region Trøndelag 
- Årsregnskap 2019 for IMI Stølen 
- Presentasjon av valgkomiteens kandidater til valg i regionstyret 
- Svarskjema for foreningsmedlemmer og direktemedlemmer 

 
Vi ber den enkelte gjennomgå disse dokumentene.  
 
Vedlagte svarskjema skal benyttes for tilbakemelding og stemmegivning. Under hver sak er 
det avkrysningsfelt for «GODKJENNES» og «GODKJENNES IKKE», samt et kommentarfelt. 
Hvis du har merknader eller innsigelser til noen av sakene, ber vi deg å skrive dem i 
kommentarfeltet i svarskjemaet. Det samme gjelder eventuelle merknader eller innsigelser i 
forhold til valget. 
 
Svarskjemaet sendes til regionkontoret pr brev eller epost, evt. kan man ta bilde av 
svarskjema med mobilen og sende det til regionkontorets mobiltelefon. Det må 
sendes/postlegges senest torsdag 28. mai 2020. 
 
Epost-adresse: region.trondelag@normisjon.no 
Post-adresse: Normisjon region Trøndelag, Prinsens gt 22B, 7012 TRONDHEIM 
Mobilnummer (for bildemeldinger): 40 44 88 70  

mailto:region.trondelag@normisjon.no


 
 
Senest torsdag 04. juni 2020 skal tellekorpset ha gått igjennom alt som er kommet inn, 
oppsummert og ha skrevet en protokoll som undertegnes av valgte protokollunderskrivere 
og sendes ut. 
 
Vi ønsker så bred deltakelse som mulig for å sikre en demokratisk behandling av 
årsmøtesakene, spesielt valg til regionstyret. Dersom du har mottatt dette som leder eller 
kontaktperson for din forening, ber vi deg derfor videresende dette til alle 
foreningsmedlemmer du har epost-adresse til, evt gjerne også skrive ut og dele ut til 
medlemmer som ikke har epost.  

 
Gave til regionen: Regionen har, som så mange andre frivillige/ideelle organisasjoner, store 
økonomiske utfordringer i forbindelse med unntakstilstanden som corona-pandemien har 
satt oss alle i. Vi setter derfor ekstra stor pris på alle gaver som blir gitt til regionen i denne 
tiden. Vil du gi en gave, kan denne sendes inn på konto: 3000.14.71518 og merkes med 
«Årsmøtegave fra [navn/forening].» Eller du kan gi via Vipps, til Vipps-nr 18299. 
 
Hvis du har spørsmål rundt gjennomføringen av regionårsmøtet, kan du ta kontakt med 
regionleder Inger Brit Rødberg på tlf. 40 44 88 71. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Ola Muan 
Administrasjonsleder  
Normisjon region Trøndelag 
 



 

 

Saksliste: Årsmøtet i Normisjon region Trøndelag 2020 
 

Sak 1.0: Godkjenning og konstituering 
1.1 Godkjenning av at Årsmøtet 2020 pga. unntakstilstand i landet gjennomføres pr brev og  

e-post. De som avgir skriftlig tilbakemelding regnes som møtedeltaker. 
Stemmeberettigede er de som er medlem i en forening og de som er direktemedlem. 
 

1.2 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 

1.3 Valg av referent 
Forslag: Ola Muan 
 

1.4 Valg av tellekorps: 
Forslag: John Egil Bergem, Ola Muan og Inger Brit Rødberg 
 

1.5 Valg av to protokollunderskrivere: 
Forslag: Laila Ovesen Syrstad og John Egil Bergem 

Sak 2.0: Årsrapport 2019 fra Normisjon region Trøndelag  
              Vedlegg: Årsrapport for Normisjon region Trøndelag, Acta, IMI Stølen og Hallarheim 

Forslag til vedtak: Årsrapportene for Normisjon region Trøndelag, Acta barn og unge i 
Normisjon, IMI Stølen og Hallarheim tas til orientering. 

Sak 3.0:  Regnskap og Revisjonsrapport for Normisjon region Trøndelag 2019 
Vedlegg: Resultatregnskap og balanse med note og revisjonsrapport 2019 for Normisjon 
region Trøndelag 

Forslag til vedtak: Det fremlagte regnskapet for Normisjon region Trøndelag for 2019 
godkjennes, og revisors rapport tas til etterretning. 

Sak 4.0: Regnskap og Revisjonsberetning for IMI Stølen 2019 
 Vedlegg: Resultatregnskap og balanse med noter og revisjonsrapport 2019 for IMI Stølen 

Forslag til vedtak: Det fremlagte regnskapet for IMI Stølen for 2019 godkjennes, og revisors 
rapport tas til etterretning. 

  



 

 

 

Sak 5.0: Valg  
Vedlegg: Presentasjon av kandidater til valg i regionstyret 2020. 
 
Valgkomiteens innstilling til kandidater er oppført under hvert delvalg.  
 
Dersom du har forslag til andre kandidater, kan dette skrives i merknadsfeltet under hvert 
punkt på svarskjemaet. Blir det foreslått nye kandidater, kreves det en ny valgrunde med 
avstemming. Kandidatene bør være forespurt og sagt seg villig til å stille til valg. 
 
Dersom ingen andre kandidater blir foreslått, telles antall stemmer for («GODKJENNES») og 
imot («GODKJENNES IKKE») valgkomiteens innstilling. Dersom flertallet stemmer for, ansees 
valgkomiteens innstilling som vedtatt. 
 

5.1 Valg av styreleder i Normisjon Region Trøndelag for to år. 
Valgkomiteens innstilling: 
 Anne Bergsrønning Eid, Melhus 
 

5.2 Valg av 2 faste representanter til regionstyret for tre år. 
Valgkomiteens innstilling: 
Ida Oline Laache, Soknedal 
Per Jarle Singstad, Rissa 
 

5.3 Valg av tre vararepresentanter til regionstyret for ett år. 
Valgkomiteens innstilling: 
1.vara: Arild Melås, Fannrem 
2. vara: Kristin Hellstrøm Bekkevold, Rennebu  
3. vara: Trond Holstad, Singsås 
 

5.4 Valg av fire representanter + en vara til valgkomiteen for 2021 
Valgkomiteens innstilling: 
Ellen Dalen, Skogn 
Magnar Kosberg, Singsås 
Jonny Myhre, Verdal  
Olav Skogen, Frosta  
Vara: Per Martin Hepsø, Trondheim 

 
Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstillinger godkjennes. 



 
Årsrapport fra Normisjon Trøndelag 2019: 
Mangfoldig og i bevegelse 
 

Normisjon region Trøndelag er mangfoldig. Det er skoler, leirsteder, 

barnehager, Acta barn og unge i Normisjon, foreninger, fellesskap, 

menigheter, komiteer og styrer. Det er enkeltpersoner og grupper som vil misjon lokalt 

og globalt. Normisjon består av folk som har hatt et møte med Frelseren Jesus Kristus. 

Misjon handler om å være i bevegelse inn til Jesus og ut til verden. Vi ønsker å være 

med på Guds misjon. 

 

INGER BRIT RØDBERG (REGIONLEDER) 

Å avgi årsrapport er å gjøre opp status. Situasjonen er at mye av det arbeidet vi gjør er 

vanskelig å tallfeste og beskrive. Samtidig er det kanskje den delen av arbeidet vårt som er 

viktigst.  

Nærhet, samtaler, omsorg, vitnetjeneste, forbønn og misjonsengasjement er ord som beskriver 

Normisjons-arbeidet. Dette kan det være vanskelig å få synliggjort i en årsrapport. Men det er 

viktig å ha det i bakhodet når du leser dette. 

 

Regionstyret 

Etter regionårsmøtet på IMI Stølen i april 2019, har regionstyret sett slik ut:                            

Leder: Sverre Karlsen, (Melhus). Nestleder: Eli Brandsæter (Børsa). Styremedlemmer: Sissel 

Fløttum (Melhus) Jonny Myhre (Verdal), Ivar Jakob Aarmo (Mosvik), Elfrid Blokkum 

(Hølonda) Ansattes representant: Eivind Lånke Risholm (Trondheim). Vara: Ida Oline Laache 

(Soknedal) Per Jarle Singstad (Rissa) og Martha Innerdal (Oppdal). Regionleder møter fast på 

styremøtene. Acta-styret har ikke vært representert i år. 

Regionstyret har avholdt seks møter og behandlet 62 saker. Styresakene har gjerne dreid seg 

om personal, økonomi og strategi. Handlingsplanen er ofte fremme på styremøtene og vi har 

blant annet hatt fokus på å videreutvikle og plante fellesskap, opp oppmuntre til enda mer 

samarbeid på tvers av foreningene og å knytte Acta og Normisjon tettere sammen lokalt og 

regionalt.  

Regionstyret ønsker å ta et større ansvar for arbeidet i Senegal, og vil oppmuntre de 

foreningene som ikke har misjonsprosjekt til å velge Senegal.  

Regionstyret er også opptatt av hvordan en kan være med å vinne nye for Jesus og at 

felleskapene enda mer preges av at nådegavene er i bruk.  

På styremøtet i januar deltok Jakob Nielsen fra IMI Stølen, Eivind Lånke Risholm fra Acta og 

Hallgeir Solberg fra Landsstyret. I saken om IMI Stølen var det fokus på at leirstedet er en 

misjonsstasjon i regionen, ulike arrangement, ferdigstilling av etasjen over kjøkkenet og den  

økonomiske situasjonen. Acta-leder Eivind Lånke Risholm orienterte og delte visjoner for 

Acta-arbeidet i Trøndelag. Hallgeir Solberg orienterte om økonomien til Normisjon sentralt, 



og om kutt landsstyret må gjøre for å få budsjett i balanse i 2019. Han delte også tanker om 

Normisjon-senter rundt om i landet, også ett i Midt-Norge.  

På møtet i mars deltok Kjellaug Andresen fra Trondheim samtalesenter, hun orienterte om 

virksomheten og visjoner videre. Hovedvirksomheten er samtaler og kurs.  

Rektor på Øya Ole Jørgen Stevik og Styreleder Jan Ivar Kvam deltok også på møte i mars. 

Øya videregående skole drives av Normisjon, men det er regionen som eier gården. Det skal 

bygges ny E-6 i Melhus, og noe av grunnen blir tatt av Øya. Det vurderes å kjøpe av ny jord, 

mulighet for å øke og kjøpe mer melkekvote. Dette er ikke iverksatt i 2019.  

På regionstyremøtet i desember møtte Ole Martin Rudstaden og Vegard Tennebø fra 

felleskontoret. Hensikten med møte var at de to fra felleskontoret skulle treffe regionstyret, 

slik at de får større innblikk i hva regionstyret er opptatt av og hvilke gleder og utfordringer vi 

har i Trøndelag. Sammen er vi Normisjon er også viktig. Vi står sammen. Regionstyret ble 

også presentert for en ny fordelingsmodell som det arbeides med, når det gjelder innsamlede 

midler. Den er ikke vedtatt enda. 

Permisjoner og sykmeldinger 

I 2019 har vi hatt flere permisjoner. Det har til tider vært utfordrende, men vi har landet det på 

en best mulig måte. Vi har vært heldige og fått vikarer.  

Regionen har våren 2019 lønnet markedsfører/selger på IMI Stølen i 20 % stilling. Dette for å 

få større fokus på å «selge» IMI Stølen til nye brukergrupper og for å få mer belegg i 

ukedagene.  

Årsmøtet er viktig 

Regionårsmøtet i 2019 var på IMI Stølen. Det var 75 delegater på plass. 23 foreninger var 

representert. Det virker som det regionale arbeidet ikke er så høyt prioritert i mange 

foreninger. Men årsmøtet er viktig, det er her grasrota i Normisjon kan si sine meninger og 

utfordre regionstyret på hva de bør satse på i fremtiden.  

Her er en også med på å velge hvem som skal sitte i regionstyret. Det var vanlige 

årsmøtesaker og valg på årsmøtet i 2019. Handlingsplan for 2019-2022 ble vedtatt. 

Handlingsplanen er viktig for regionstyrets arbeid.  

Jann Even Andresen innledet til saken «Sammen er vi Normisjon». Det er viktig at vi 

opplever at vi står sammen om Normisjon både lokalt, regionalt, nasjonalt og i 

samarbeidslandene. Hvordan få en sterkere vi-følelse. Og hvordan står vi sammen?  

En annen sak som er viktig på årsmøte det er saken «Det ligger meg på hjerte». Under den 

saken kan hvem som helst ta ordet og dele det som er viktig for dem, og dele det med de 

andre på årsmøte.  

Misjonær Alf Halvorsen var taler på årsmøte. På lørdag kveld hadde vi fokus på Senegal. 

Mange av delegatene var sammen hele helga, det ga et godt felleskap.  

Distriktsledersamlinger 

Vi hadde fem distriktledersamlinger i 2019 (Tynset, Soknedal, Orkdal, Stadsbygd og Verdal). 

Disse ledersamlingene er viktige, her samles foreningene i det aktuelle området, deler med 



hverandre og ber sammen for tjenesten en står i. Vi hadde ønsket at flere foreninger hadde 

prioritert samlingene.  

På samlingene hadde vi temaet: «Sammen er vi Normisjon». Acta-leder Eivind Risholm 

underviste om temaet. Ellers var fokuset på at vi sammen har ansvar for misjon, fellesskap og 

barne- og ungdomsarbeid.  Det er viktig at Acta og Normisjon står tett sammen, både 

regionalt og lokalt.  

Leirer og arrangement 

Regionen har i 2019 invitert til mange forskjellige arrangement på IMI Stølen. Kvinnehelger, 

mannshelg, bibelkurs, bibeldager, familieleirer, fjellferier, dugnadsleir, regionårsmøte og 

Acta-leirer. Takk til alle frivillige som har tatt ansvar og vært med på disse arrangementene.  

På Hallarheim og Tron har det også vært ulike arrangement for barn og voksne. Leirstedene er 

viktige misjonsstasjoner i regionen. 

Julesalg ble det også i år arrangert på fire plasser (Hallarheim, Steinkjer, Levanger og 

Soknedal). Det var høstbasar i Salem med godt resultat.  I tillegg til kjærkommen inntekt til 

regionen (Hjertelig takk!), er julesalgene et sosialt og åndelig møtepunkt for folk som til 

vanlig ikke går på bedehuset. 

Acta barn og unge i Normisjon er satsningsområde i regionen. Også i 2019 har det vært flere 

permisjoner i Acta-staben. På tross av dette, har Acta hatt et godt år. Lokallag, leir og 

ledertrening er satsningsområder.  

Hos dagens barn og unge er basiskunnskapen om kristendom betydelig mindre enn før, fordi 

de generelt får mindre kunnskap om kristen tro. Dermed er det enda viktigere å ha et godt 

Acta-arbeid lokalt og regionalt. En varm takk til alle som bruker tid, krefter og ressurser i det 

lokale Acta-arbeidet og på leirene.  

I leirarbeidet må en hele tiden arbeide med rekruttering, det kan til tider være krevende, men 

også veldig meningsfylt. I 2019 har det vært god deltakelse på tweens og ungdomsleirer, 

mens det har vært mindre deltakelse på barneleir. Acta sin visjon er: «Grensesprengende 

fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus.» Dette ønsker vi å være med 

på i tiden som kommer. 

Sammen om oppdraget 

Også i 2019 har vi hatt godt samarbeid med Salem og Gå Ut Senteret (GUS). Vi har 

stabsmøter sammen med ansatte i Salem, GUS, 22b og Samtalesenteret. Det er inspirerende 

og viktig å stå sammen om oppdraget vi har; å gi Jesus videre til nye generasjoner og 

folkeslag.  

Det å være sammen i bønn for arbeidet i Trøndelag og internasjonalt er viktig. Flere ansatte i 

Salem har vært på besøk i foreninger. Agenda 1 har vi også sammen, det er inspirerende og 

lærerikt. I 2019 er det disse foreningene som deltar på Agenda 1: Salem, Rennebu, Frosta og 

Skogn. 

Flere foreninger har også hatt besøk fra GUS-studenter, som engasjert deler sine erfaringer fra 

praksisperioden i misjonslandene. Ansatte på GUS har også vært ute i noen foreninger. Flere 

foreninger var representert på Motivasjon i august, et stevne med internasjonalt fokus på 



hvordan misjon kan se ut og drives i vår tid, slik at evangeliet om Jesus Kristus går videre til 

nye generasjoner og folkeslag. Vi er glad for den kompetansen Salem og GUS har, og som de 

er villig å dele med oss.  

Regionen er medeier i Trondheim Samtalesenter, sammen med Salem menighet og 

Lukasstiftelsen. Vi opplever at det er stort behov for dette tilbudet i Midt-Norge, og mange 

kommer for å snakke om utfordrende sider av livet. Livet kan by på små og store kriser, og 

mange strever med egne tanker og følelser. Da er Samtalesenteret en plass en kan snakke 

fortrolig om det som er vanskelig. Brukere av samtalesenteret er både fra Trondheim og ellers 

i Trøndelag. I 2019 var det 873 samtaler. Det er avholdt seks samlivskurs. I 2019 har 

stillingsstørrelsen vært 150 %. 

Skolene i regionen er viktige misjonsstasjoner. Høsten 2019 var det ca 1000 elever på 

Bakketun, Fredly, Øya, KVT og GUS. Det er helt fantastisk. Hver morgen i skoleuka samles 

elevene til en morgensamling, og det drives et strategisk ungdomsarbeid. Det er viktig å takke 

og be for de ansatte og elevene på skolene. 

Fokus på Senegal 

I 2019 har vi hatt fokus på Senegal i regionen. Sammen med Salem og Muv Melhus har vi 

nedsatt en komite for arbeidet i Senegal. 

Våren 2014 startet Normisjon pionerarbeid i Øst-Senegal. Et område med stor fattigdom.  

Utsendingene bruker mye tid på relasjonsbygging. De snakker med naboene, deler tradisjoner, 

kultur og troen sin med hverandre. Det jobbes også med noen diakonale tiltal. Det arbeides 

med å oversettelse av bibelfortellinger til malinke`- språket som danner grunnlaget for at små 

grupper kan treffes for å samtale rundt bibelhistoriene. Målet er å plante bærekraftige 

menigheter. 

Foreningene er ryggraden  

Foreningsarbeidet er ryggraden i arbeidet vårt. Foreningsarbeidet ser ulikt ut rundt om i  

regionen. Formen på møter, antall som kommer, sangvalg osv kan være ulikt. Noen plasser 

ser vi tilbakegang, og noen plasser ser vi vekst. I 2019 er ei forening lagt ned.  

Men det vi ser mest er at virksomheten går på det jevne. Målet er det samme alle plasser; en 

samles om Jesus Kristus og det er fokus på bønn og misjon både lokalt og internasjonalt. Det 

er ikke størrelsen på felleskap som avgjør om en lykkes, men om vi ser frukter av det arbeidet 

som drives.  

Panorama er en viktig avis i regionen. Ni ganger i året sendes tusen aviser ut i Trøndelag og 

Østerdalen, det betyr at flere tusen leser regionavisa vår. I det siste har PANORAMA hatt 

fokus på nyheter om aktiviteter i ACTA-lag og foreninger, på referat fra leirer og 

regionarrangement og på portrett av engasjerte mennesker i regionen. Avisa har også som 

oppgave å informere og inspirere til engasjement for ytremisjon, og hver utgave har derfor 

flere reportasjer om Normisjons aktivitet i utlandet. 

Mer enn aktiviteter 

Normisjon ønsker å være en organisasjon som er mer enn aktiviteter. Vi vil være Jesussentrert 

og tydelig på at det er Jesus som bryter gjennom og berører mennesker med sin Ånd. I stor 

takknemlighet vil vi takke for god støtte fra misjonsfolket både i forbønn og økonomisk. 



Regionstyret vil rette en stor takk til alle frivillige, styrer, komiteer, og ansatte som arbeider 

med samme mål: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Takk for stor trofasthet og 

varme hjerter for Jesus og medmennesker rundt om i Trøndelag, og takk for engasjement for 

misjon.  

I den tjenesten vi står i kan vi være frimodig for det er ikke vår misjon, men Guds. Haggai 2, 

4: « Vær frimodig alt folk i landet! Lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid for jeg er med 

dere! Lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud»  

Ansatte pr. 31.12.2019 

Inger Brit Rødberg regionleder 100%  

Ola Muan administrasjonsleder 100 % 

Bjørn Roger Karlsen forkynner 50 % 

 

Panorama 

Magne Vik Bjørkøy redaktør 25 % 

 

Acta: 

Eivind Lånke Risholm 100 % Actaleder 

Kristine Hjellen barnekonsulent 100 % (permisjon fra sept. 2019) 

Inger Synnøve Gjære 50 % Barnekonsulent  

Elisabeth Helgøy 100 % (vikariat fra 01.08.2019) 

Janne Gjønnes Kambestad 100% (permisjon 2019) 

 

MUV Melhus 

Rune Breivold Haugen pastor 80 % (ansatt i regionen, men MUV lønner ham)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsrapport fra Acta 2019: 
Bygger unge fellesskap  
 

Vi oppsummerer 2019 ved å ta utgangspunkt i Acta sin handlingsplan. Der har vi fem hovedpunkt. 

Lev sammen, Gå sammen, Voks sammen, Bygg sammen, Gi videre. 

EIVIND LÅNKE RISHOLM (ACTA-LEDER) 

Lev sammen:  

I vår regionale handlingsplan står det: «Vi vil bygge et sterkere felleskap mellom Acta-lag i regionen 

og bidra til oppstart av nye lag, felleskap og menigheter.» 

I 2019 har vi fortsatt å ha fokus på vår Acta-identitet. Vi har besøkt alle lokallagene våres i løpet av 

året, og understreket at vi alle er Acta. Det er ikke oss ansatte som er Acta, men det er alle barn og 

unge som er en del av Normisjon og Acta i vår region. Sammen er vi Acta! Vi prøver å bygge denne 

bevisstheten når vi er på besøk hos lokallagene, og gjennom våre leirer og lederkurs.  

I 2019 har vi også hatt en del fokus på å bidra på Tron ungdomssenter på Tynset. De arrangerer 

mange leirer og driver et veldig flott arbeid, men det kan være vanskelig å få nok ledere, derfor 

bestemte vi i Acta oss for at vi har lyst til bidra der.  

Gå sammen:  

I vår regionale handlingsplan står det: «Vi vil skaffe medvandrere til alle våre ledere i regionen. 

Samtidig vil vi legge til rette for rekruttering av frivillige og tilby ledertrening til våre leir- og 

lokallagsledere»  

Gjennom leirer og ledersamlinger, har vi fått fulgt opp lederne våre godt i 2019, og vi er heldig og har 

mange dyktige ungdomsledere i Acta for tiden.  

I 2019 har vi arrangert to ledertreningshelger på IMI Stølen. Vi arrangerte et i januar og et i 

november. Gjennom disse kursene har vi fått rekruttert mange nye ungdomsledere til vårt arbeid, 

noe som lover godt for årene fremover. Vi har vært velsignet med gode ungdomsledere fra Salem 

menighet de siste årene, noe vi er veldig takknemlige for. I 2019 fikk vi imidlertid også rekruttert 

ungdomsledere fra flere steder i regionen, noe vi tror er veldig positivt.  

Voks sammen:  

I vår regionale handlingsplan står det: «Vi vil støtte og utfordre de som er engasjert i familiearbeidet 

og skape nye tilbud for familier der barna deltar i lag og på lokallag. Vi vil tilby kurs og oppæring for 

foreldre, frivillige ledere og ansatte.»  

Vi har hatt stort fokus på å være med på fellesskapshelgene til de forskjellige felleskapene i regionen. 

Her er det mange barn og unge som vi kan få møte.  

Vinterferielerien for familier er også en plass hvor vi får møtt og sett barn, foreldre og familie 

sammen.  

 



Bygg sammen:  

I vår regionale handlingsplan står det: «Vi vil samarbeide med Normisjon og bidra til at vi fremstår 

som en bevegelse som går i samme retning.» 

Vi har i 2019, som i 2018, jobbet godt sammen i Acta og Normisjon i vår region. Actaleder Eivind og 

Regionleder Inger Brit har reist rundt på distriktsvise samlinger, hvor tema har vært «Sammen er vi 

Normisjon».  

Vi har jobbet tett sammen med Øya VGS i 2019, der har vi arrangert Alpha Kurs for elevene, og i 2019 

har det vært 40 deltakere med på kurset. Vi har også hatt fire av elevene deres på leirlederkurs.  

Vi jobber også sammen med Fredly FHS og Bakketun FHS og er med å bidrar på korssamlinger og 

korssamlingsturer hos de.  

Gi videre:  

I vår regionale handlingsplan står det: «Vi vil jobbe for at leir og lokallag skal dra nytte av hverandre, 

slik at barn og unge som kommer på leir får kjennskap til lokallaget på hjemstedet sitt. Vi er aktive i 

markedsføring av Actas misjonsprosjekter»  

Leirarbeidet er noe av det viktigste arbeidet vi gjør. På alle leirene våres har vi fokus på et av 

misjonsprosjektene våre, og barn og unge får være med å gi kollekt og lære mer om våre 

misjonsprosjekter.  

Leir er utrolig viktig, fordi her får vi fortalt mange barn og unge om Jesus, og vi opplever at barn og 

unge både kommer til tro og bevarer troen på grunn av leir.  

I 2019 har vi dessverre måtte avlyse litt for mange leirer. Noen ganger på grunn av få påmeldinger, 

men også fordi et av de leirstedene vi har brukt måtte midlertidig legges ned.  

I 2019 arrangerte vi disse leirene: Impuls, Vinterferieleir for familie, Slalåmleir, Påskefestival, Noahs 

Ark, Misjonssprell på Hallarheim, aktivitetsleir (høst), Barnebarn- og besteforeldrehelg, Friluftsvukku, 

City Camp, og Ungdomsleir på Hallarheim  

Acta-staben: 

Det har i 2019 vært noen utskiftninger i Acta-staben. Eivind Lånke Risholm har jobbet som Actaleder i 

100% gjennom hele året. Sissel Muan jobbet som tweens- og tenåringskonsulent i 80% ut juni, da var 

hennes vikariat over. Kristine Hjellen jobbet 100% som barnekonsulent frem til midten av August, da 

gikk hun ut i permisjon. Inger Synnøve Gjære kom tilbake fra sin permisjon 1. september og har 

jobbet med barn, familie og Soul Children i 50%.  

1. August hadde også Elisabeth Helgøy sin første dag på jobb. Hun har et års vikariat som barne- og 

familiekonsulent.  

Tusen takk for et flott år i Acta i 2019!  

 

  



 
 
Årsrapport fra IMI Stølen 2019:  
Mange muligheter 

Tar du en tur innom hjemmesida imi-stolen.no oppdager du fort bredden i aktiviteter og 
sammenkomster. Gjennom året har 875 konfirmanter hatt sine sammenkomster her. 
Relasjoner bygges og det gode budskap formidles innomhus og i aktivitetsløypa.  

KJELL NAKKEN (STYRELEDER) OG JAKOB NIELSEN (DAGLIG LEDER) 

Mange andre besøkte også leirstedet i 2019. Her var det mange Normisjons-arrangement. Acta 
hadde sine leirer. Det var menighetshelger, sommerturister, pielgrimer og minnesamvær. Og 
«Åpen middag», som samlet over 780 mennesker i løpet av 11 middager (inkludert 17. mai 
med 150 gjester).  

Året har vært over normalen hva gruppebestillinger angår, ikke minst på grunn av at 
muligheten har vært redusert på andre steder. Dette er bra for økonomien vår, men vi er klar 
over at det gode resultatet er spesielt akkurat dette året. 

Vi må jobbe knallhardt videre med inntjeningen vår. Kanskje du som leser dette har gode 
ideer for å få gjester til IMI Stølen? Ingenting er bedre reklame enn du som har opplevd IMIs 
atmosfære, den gode maten og tilretteleggingen her.  

Dugnad 

Den nå etterhvert tradisjonelle dugnadsleiren i september er populær, folk møter opp og 
legger igjen et betydelig håndtrykk til IMI. Ut over dette har flere tatt tak i konkrete oppgaver 
mange ganger i året. Organisering av frivillige er satt i system og et begrep som 
«mandagsvask» begynner å bli innarbeidet.  

Det er registrert 1413 dugnadstimer i 2019. Dette sparer leirstedet mye penger på. Tusen 
takk til alle.  

På hele gamle skolen og i vrimleareal/bønnerom er det gjort et stort arbeid for å få plass til 
ventilasjonsanlegg. Dette vil bli fullført i 2020 og vil gleder oss til bedre luft i møtesalen.  

Nye store flotte skilt har kommet opp ved E6. Nå kan ingen være i tvil om hvor IMI ligger, 
enten man kommer fra sør eller nord. 

Det er god plass til flere som har hjerte for IMI og vil stille på dugnad; pynting, sommerhjelp, 
kjøkken, servering osv. Ta kontakt. 

Økonomi 

Total inntekt var kr 6.648.873. Herav var gaver hele kr 954.866,- Gavestrømmen viser 
misjonsfolkets store oppslutning om IMI Stølen. Resultat for 2019 ble minus 85 747,- 



Personalet har bestått av: 
Daglig leder, Jakob Nielsen i 100% stilling. Driftsleder Torgeir Eikli i 100%. 
Renholder/kjøkken Maria Cyril i 100%, kokk Per Olav Sliper i 60%,  Kjøkkenleder Siv Anne 
Uv i 50% Tilkallingshjelper utgjør om lag et årsverk. Ola Muan har hatt et engasjement i  20% 
stilling rettet mot markedsføring. Dette er betalt av Normisjon Trøndelag. Fra 01.12.2019 – 
30.06.2020 er Mohammed ansatt i ei 40 % stilling på renhold og kjøkken hvor NAV dekker 
60 % av lønna. 
 
Vi har jobbet med å finne kokk/kjøkkenassistent med inntil 30-40% stilling, men så langt ikke 
lyktes. 

Ingebjørg Aalbu ble pensjonist 01.mars og hun ble under et styremøte med ansatte takket for 
over 30 års tjeneste. 

Personalet gjør en iherdig innsats. De er fleksible i oppgavene, jobber i team og tar 
utfordringene på strak arm i alle de ulike dagene som er på IMI. Takk til dere alle. 

Styrearbeidet 

I styret for IMI-Stølen satt ved årsskiftet Kjell Nakken, (leder), Inger Brit Rødberg, Øystein 
Fagerli, Martha Innerdal, Tor Pettersen og Mona S.Rokkones. 1. vara: Gerd Nordgaard. 2. 
vara: Gjermund Kvam. Daglig leder Jakob Nielsen møter fast på styremøtene. 

Vi har hatt flere møter med «Næringshagen», hvor vi har sett på strukturer og oppbygging av 
IMI, og mulighetene for gode endringer. Det jobbes nå med å få på plass et egnet 
bookingsystem. 

Vi ser tilbake på et stabilt år uten store overraskelser. Det er stødig styring på økonomi, 
planarbeid og gjennomføring av hverdag og helg. 

Tilbakemeldingene fra gjester er positive og gode på viktige element som atmosfære, mat, 
aktivitetsløype og lokaler. Det gir oss tro på IMI Stølen som produkt og gir oss inspirasjon til 
å videreutvikle stedet. 

Takk til hver enkelt og til grupper som har brukt leirstedet ulike leirer, dagsturer, slektstreff, 
minnesamvær, skoletur, camping, elevtreff, åremålsdag osv.  

Takk til de fast ansatte og tilkallingshjelp, instruktører og dugnadsfolk. Takk for forbønn og 
giverglede. 

 
 
 
 
 



 
 
Årsrapport fra Hallarheim 2019:  
Fra frivillighetsfest til julesalg 
Hallarheim leirsted har i 2019 vært brukt til leirarbeid og møter, samt utleid til private 
arrangement og overnattinger.  

STYRET VED HALLARHEIM 

I februar arrangerte trosopplæringen «Frivillighetsfest» og innbød alle som de seneste årene har 
deltatt i ulike oppgaver rundt barne- og ungdomsarbeid. I mars var det forkynnerbesøk av Inger Brit 
Rødberg. I slutten av mai arrangerte trosopplæringen «Misjonssprell» der mange unge fra distriktet 
var med i planlegging og gjennomføring.  

Misjonssambandet har leid stedet ved forskjellige anledninger som regionårsmøte og kvinnehelg. I 
midten av juni arrangert Sjømannsmisjonen sitt årsmøte på Hallarheim.  

Hallarheim-styret tok i fjor opp igjen den tradisjonsrike Sankthans-feiringen. Været var ikke det 
beste, men vi rakk akkurat å bli ferdig med lekene før regnet kom.  

Forkynner Bjørn Roger Karlsen besøkte leirstedet i midten av oktober. I slutten av oktober ble det 
arrangert ungdoms/konfirmantleir. Leiren bar preg av et sterkt lederteam både på undervisning, 
sjelesorg, aktivitet og ikke minst sang- og musikkfronten. Vi er full av takk for all hjelpen fra 
Trondheim.  

I midten av november ble det tradisjonsrike «Julesalget» arrangert og oppslutningen var som alltid 
god. Trosopplæringen avrundet året med «K-dag» for andre- til fjerdeklassinger i Ytre Namdal. 

Det ble også gjennomført diverse vedlikeholds- og oppussingsarbeid på leirstedet. Peisestua fikk et 
velfortjent ansiktsløft med skifte av gulvbelegg og ny farge på vegg. Entre og trappeoppgang fikk også 
et nytt strøk. For å få bukt med uønsket akustikk i møtesal, ble det investert støydempingsplater. 

Som ledelse for Hallarheim så kunne vi ønske at flere ville benytte stedet til å arrangere leirer for 
barn og unge fremover. Vi mener selv at Hallarheim er godt egnet til nettopp det, så ta kontakt med 
oss på nettsiden www.hallarheim.no. 
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Regionstyremedlemmer: to faste velges for tre år.

VALGKOMITE: 
Det skal også velges ny valgkomite med fire medlemmer og en vara. Følgende kandidater stiller til valg: 
n ELLEN DALEN ARNSTAD, Skogn 
n MAGNAR KOSBERG, Singsås 
n JONNY MYHRE, Verdal 
n OLAV SKOGEN, Frosta
n VARA: PER MARTIN HEPSØ, Trondheim

Varamedlemmer: tre velges for et år.

PER JARLE SINGSTAD - 66 år - Bosted: Rissa
Jeg er pensjonert lærer, gift, har 3 barn og 7 barnebarn. Jeg er medlem i Trondheim 
Frikirke. Jeg har vokst opp på Orkanger, men jeg har bodd i Rissa, Indre Fosen de siste 
40 årene. Jeg har vært medlem i Nedre Rissa Indremisjonsforening, nå Rissa Normisjon, 
siden 1982. Jeg har vært styremedlem i mange år og leder i 6 av dem. Ellers har jeg hatt 
søndagsskole og vært voksenleder i Laget, NKSS. Jeg har vært normisjonsmenneske helt 
siden jeg satt på møter på bedehuset på Orkanger som guttunge. Jeg har vært engasjert i 
det lokale normisjonsarbeidet i Rissa men har aldri tenkt på å bli en del av regionsstyret. 
Men, etter at jeg ble spurt, har tanken på å gjøre en innsats som varamann i regionssty-
ret modnet hos meg, og svaret ble ja. Jeg er opptatt av at mennesker i alle aldre skal få 
møte Jesus, for første gang og gang etter gang gjennom jevnlig forkynnelse av Guds ord. Forkynnelse er for meg ikke 
ei akademisk øvelse, men bør være kjærlige ord fra hjerte til hjerte, både til formaning, oppmuntring, trøst og glede. 
Jeg er glad i lovsang og tilbedelse. Jeg er bekymret for den økonomiske situsajonen i Normisjon.

IDA OLINE LAACHE - 38 år - Bosted: Soknedal
Jeg bor på et lite nedlagt småbruk i Soknedal sammen med min mann og våre tre gutter. Jeg 
jobber 50% som sykepleier på Støren bo-og dagsenter i tillegg til at jeg er hjemmeværende 
husmor. Jeg er engasjert i Onsdagsklubben i Soknedal, som er en søndagsskole på onsdager. 
Et tilbud til barn i alderen 3-13 år. Jeg sitter også i styret for FISK, Fellesskapet i Soknedal. Jeg 
sa ja til å stille til valg som vara i regionstyret fordi jeg synes Normisjon gjør så mye bra  - både i 
Norge og i den fattige del av verden. Jeg opplever solid forkynnelse, forfriskende fellesskap og 
spennende misjonsprosjekt gjennom Normisjon. Jeg brenner nok litt ekstra for våre barn og 
unge; at de skal finne fellesskap de trives i og hvor de kan vokse i troen på Jesus. Fellesskapsby-
gging er også veldig spennende. Jeg synes det er ekstra fint med fellesskap som består av flere 
generasjoner. Vi kan alle bidra med noe, inspirere og lære noe av hverandre. Det er berikende.

1. vara:  
ARILD MELÅS 
Alder: 59 år 
Bosted: Orkanger

2. vara: 
KRISTIN  
HELLSTRØM 
BEKKEVOLD 
Alder: 32 år 
Bosted: Rennebu

3. vara: 
TROND HOLSTAD 
Alder: 43 år
Bosted: Singsås

Regionstyreleder: velges for to år.
ANNE BERGSRØNNING EID - 34 år - Bosted: Melhus
Anne Bergsrønning Eid (34) fra Lundamo er valgkomitéens kandidat til å bli 
ny regionstyreleder i Normisjon Trøndelag. Hun har vært aktiv i Salem og i 
Acta, og har også tidligere sittet i regionstyret. I et portrettintervju i Panorama 
nr. 2-2020 forteller hun om en enkel tro på Gud og et ønske om å være en 
visjonær leder.   
- Normisjon har blitt min organisasjon fordi jeg fant kristentroen her og 
fordi jeg etter hvert har fått venner og gudstjenestefellesskap her. Jeg liker 
strukturen, møtekulturen og det at organisasjonen har foreninger spredt over 
hele bygde-Norge. Jeg kunne sikkert funnet meg til rette i en annen kristen 
sammenheng også, og har tidligere vært med i Nidaros bispedømmeråd og 
sittet i Kirkemøtet. Men nå er jeg her. Og nå er det naturlig å gi tilbake ved å 
stille seg til rådighet for regionstyret.
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