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Forord
Kjære venner i Acta – barn og unge i Normisjon!
Det å skrive treårsmelding er en overraskende gledelig øvelse. Det er en anledning til å stoppe opp for
å se tilbake på hva vi gjort og jobbet med de siste årene – og for å lete etter Guds spor i oss og rundt
oss. Og sporene finnes. Acta finnes for å bygge grensesprengende fellesskap der barn og unge
møter, følger og ærer Jesus Kristus, og hver dag virkeliggjøres denne visjonen ved at Gud berører
mennesker i og gjennom vårt arbeid. Det er noe å være stolte av! Og det er noe å holde fast ved. Vi
skal løfte frem Jesus Kristus, slik at mennesker kan bli berørt av ham og komme til tro på ham.
Når vi i denne treårsmeldingen gir noen glimt av alt det fantastisk som har skjedd i Acta de siste
årene, skjer det i dyp takknemlighet og ydmykhet. Takk til Gud, som elsker oss og sender oss. Uten
ham er Acta ingenting. Takk til alle dere som er ledere i et lokalt fellesskap, og som i ord og handling
peker på og viser vei til Jesus for barn og unge. De lokale fellesskapene er grunnsteinen i Acta, og
dere som har lederansvar der står midt i det viktigste og flotteste oppdraget noe menneske kan ha.
Takk til alle dere som er ansatte og frivillige i regionene. Acta er helt avhengige av dere. Gjennom
disse tre årene har dere lagt til rette for lokale fellesskap, utrustet helstøpte ledere og arrangert leirer i
verdensklasse. Og takk til landsrådet og mine fantastiske kolleger i Acta sentralt. Dere er svært
dyktige, usedvanlig trivelige og har et brennende engasjement for at barn og unge skal få kjenne
Jesus. Det fyller med dyp takknemlighet og ydmykhet å få lov til å jobbe med sammen med dere alle.
En treårsmelding som denne gir bare noen glimt fra et usedvanlig rikt og mangfoldig arbeid for og
blant barn og unge. Bak hvert av våre flere hundre lokallag ligger det rike vitnesbyrd vi gjerne skulle
hatt plass til. Når vi ikke har mulighet til å ta med disse, vil jeg likevel oppfordre dere til å benytte
anledningen til å tenke gjennom hvordan Gud har berørt deg og de menneskene som tilhører ditt
fellesskap de siste årene. Det er en rik øvelse.
Må Gud velsigne Acta – barn og unge i Normisjon også i årene som ligger foran oss.

Kristian Øgaard
Daglig leder
Acta – barn og unge i Normisjon
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1.0

Innledning ved leder i Landsrådet

Dette har vært en spennende treårsperiode. Landsrådet har vært sammensatt av folk med mye
kompetanse og erfaring, og det har gjort arbeidet givende og innholdsrikt. Dessuten har Acta sentralt
en svært god stab som det har vært inspirerende å samarbeide med.
Det skjer masse flott arbeid i organisasjonen vår, og veldig mye av det utføres av frivillige
medarbeidere. Som Landsråds-leder har jeg stadig blitt imponert og begeistret når jeg får høre om –
eller oppleve glimt av – alt det flotte arbeidet som gjøres. Det er fantastisk at så mange vil bruke tid og
krefter til å følge det kallet Jesus har gitt oss.
At frivillig medarbeiderskap er en viktig nøkkel til et godt Acta-arbeid, betyr imidlertid ikke at våre
ansatte har en lettere jobb enn andre; snarere tvert imot. Det krever dedikerte ansatte som evner å ha
fokus på frivillige medarbeidere og å gi god oppfølging. Og nettopp det opplever jeg at vi har. Både
sentralt og regionalt har Acta-ansatte som gjør en glimrende jobb, og som evner å følge opp frivillige
medarbeidere både på det praktiske plan og i forhold til det som handler om tro og liv.
Det jeg gleder meg aller mest over er at Acta er en organisasjon som når så mange barn og unge med
evangeliet. Treårsmeldingen vitner om et stort og mangfoldig arbeid. Selv om antall medlemmer og
antall lokallag har sunket litt de siste årene, er det svært mye spennende og livskraftig arbeid som
drives i Acta. Soul Children fortsetter å vokse både nasjonalt og internasjonalt, og samler tusenvis av
tweens i spennende og utrustende fellesskap. Barnegrupper og barnelag fungerer veldig godt mange
steder, og lar både barn og foreldre få med seg viktig utrustning som kan få betydning for resten av
livet. Leirer og festivaler samler barn og ungdom i hele landet, og er viktige møtepunkt både for de
som har gode kristne miljøer der de bor og for de som har leir som sitt eneste trosfellesskap.
Alle disse fellesskapene har tilgang på gode verktøy og hjelpemidler fra Acta, og noe av det mest
spennende som er utviklet i denne perioden syns jeg er opplegget «Aldri alene». Forhåpentligvis kan
det formidle tro til både barn og tweens på en god måte.
Det gode samarbeidet mellom Acta og Normisjon er veldig viktig. Normisjon har vært gjennom ganske
tøffe tak de siste årene, med en stor omstillingsprosess for å få økonomien på rett kjøl. Acta står ikke
overfor tilsvarende økonomiske utfordringer - vi har en sunn og god økonomi – men det er naturligvis
av stor betydning for oss at Normisjons økonomi fungerer godt. Derfor blir det viktig at vi også i
fremtiden fortsetter å ha god dialog omkring disse utfordringene.
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Det siste året har vært et ganske spesielt år for alle. Pandemi og smitteverntiltak har gjort det
utfordrende å drive Acta-arbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. Mange arrangementer er avlyst og
faste aktiviteter ligger nede. Antagelig blir det også en svært krevende jobb å bygge opp igjen mye av
dette arbeidet i tiden som kommer. Det er fort gjort å bli motløs. Likevel er min opplevelse at både
ansatte og frivillige i hele organisasjonen har taklet dette på en veldig god måte. Mange er flinke til å
ta vare på hverandre, holde motet oppe og være løsningsorienterte. Mange husker også på å løfte
ting frem for Gud i bønn, og det tenker jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre. La oss ta med oss
Paulus oppfordring i Fil 4,6 og løfte hverandre og Actas arbeid frem for Gud i bønn; samtidig som vi
husker å takke for alt det fine Gud gjør blant oss.
Fil 4,6: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham
med takk.

Einar Andreas Weider
Leder i Landsrådet
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2.0

Landsrådet

2.1

Landsrådets sammensetning i perioden

Landsrådet har bestått av følgende personer
Einar Andreas Weider
Margrethe Sundvoll
Johanne Saxegaard
Bendik Melling Grøthe
Helene Prestvik Karlsen
Kristian Dysthe
Johan Olav Nyberg
Julie Øvstegaard
Eline Hæåk

leder/landsrådsrepresentant i Landsstyret
nestleder t.o.m. 30.11.19
styremedlem/vara arbeidsutvalget/nestleder f.o.m. 01.12.19
styremedlem/vara arbeidsutvalget
styremedlem/vara landsrådsrepresentant i Landsstyret
styremedlem/representant i valgkomiteen
1. vara
2. vara
3. vara, ble fast medlem f.o.m. 01.12.19*

Margrethe F. Kollerud
Kristine Kjetså-Norum

ansattes representant
vara for ansattes representant

*Valgordningen på landsmøtet i 2018 hadde som formål å sikre kjønns- og aldersfordeling i landsrådet
og denne valgordningen tilsa at 3. vara rykket opp til fast plass da en av de faste styremedlemmene
måtte tre ut av styret.
Landsstyret i Normisjon har en representant i Landsrådet. I denne perioden har følgende møtt fra
Landsstyret:

September 15–desember 15
Oktober 16–juli 18
September 18–april 20
April 20–

Torstein Eidem Nordal, fast
Hanne Tufteng, vara
Hanne Tufteng, fast
Trygve B. Svendsen, vara
Morten Dahle Stærk, fast
Magne Supphellen, vara
Trygve B. Svendsen, fast
Magne Supphellen, vara

I tillegg har ledergruppen deltatt fast fra administrasjonen:
Kristian Øgaard
daglig leder
Jostein Larsen
administrasjonsleder
Veronica Berg
personalleder (permisjon 24.09.18–31.07.20)

2.2

Møter og saker

Landsrådet har i perioden hatt følgende mengde møter og saker
2018
Antall møter
6 + 1*
Antall saker
68
*e-postrunder der saker ble behandlet
**fem av møtene ble gjennomført digitalt

2019
6 + 3*
73
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2020
7** + 2*
79

3.0

Arbeidsområder for Acta sentralt

3.1

Ansatte

3.1.1

Ansatte Acta sentralt

Her følger en oversikt over ansatte i perioden:
Stilling

Tilsett

Tidsrom

Prosent

Daglig leder

Kristian Øgaard

01.06.15–

100 %

Administrasjonsleder

Jostein Larsen

01.02.13–

100 %

10.06.14–

100 %

Personalleder

Veronica Berg
(permisjon 80 % 24.09.18–31.07.20)

Kontormedarbeider

Heidi Sundvoll Dale, vikariat

21.08.18–31.07.20

100 %

Økonomi- og
administrasjonskonsulent

Svein Olav Sandvik
Marianne Lie Marnburg

14.03.11–31.08.18
21.08.18–

60 %
40 %

Økonomi- og
administrasjonskonsulent

Ingrid Johannessen
Christian Otto Ruge

27.08.18–30.04.20
01.01.20–

50 %
100 %

Renate Moen
Cecilie Rikter-Svendsen
Johanne Dirdal-Gustad
Håkon Øyen
Håkon Øyen (permisjon 10.08.–20.11.20)
Marianne Lie Marnburg, vikar

15.08.17–15.08.18
21.08.18–15.01.20
06.01.20–
01.03.15–28.02.17
01.03.17–
17.08.20–31.12.20
01.03.16–28.02.17
01.03.17–31.07.17
01.08.17–31.12.17
01.01.18–31.07.19

Kompiskonsulent
Musikk- og
forlagskonsulent
Medie- og
markedskonsulent

Torstein Eika Amsrud

Salgs- og
kommunikasjonskonsulent

Christina Eng Hauge
(permisjon 25.09.19–31.07.20)

01.02.18–31.07.20

Musikkverksted

Åshild Marie Sandvik
Elise Måsvær
Håkon A. Øyen

2016 og 2017
2018
2019 og 2020

Internasjonal konsulent

Ingrid Straume
(permisjon 30 % 01.08.19–31.12.20)

100 %
50 %
60 %
40 %
50 %
60 %
40 %
30 %
50 %
20 %
Honorar
10 %

19.08.13–

40 %

Soul Children-leder

Ragnhild Hiis Ånestad

01.01.01–

100 %

Soul Children-konsulent

Juliane Holmedahl Stikbakke

01.01.19–17.03.19
18.03.19–31.05.20
01.06.20–

30 %
50 %
100 %
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Administrasjonskonsulent
for Soul Children

Sølvi Janita Tafjord

01.08.17–

50 %

Soul Children-assistent

Helene Ryhaug Byholt

12.09.19–30.06.20
01.07.20–31.12.20

20 %
10 %

Soul Children-koreograf

Solveig Marie Endal Husevåg

20.08.18–31.12.18
01.03.19–31.08.19
01.09.19–30.09.19
01.10.19–31.12.19

20 %
60 %
40 %
20 %

Soul Children
internasjonal konsulent

Maria Smeds

01.03.19–31.12.19

10 %

Grafisk designer

Torunn Hvale Melbø

01.01.20–30.06.20

20 %

Ungdomskonsulent

Sigrid Flesjå Olsen

01.08.17–31.08.18

50 %

Teamleder ungdom

Sigrid Flesjå Olsen
(vikar for personalleder og int.konsulent)

01.09.18–15.09.19
16.09.19–31.07.20

70 %
100 %

Prosjektleder i
programavdelingen

Sigrid Flesjå Olsen

01.08.20–

100 %

(Permisjon 07.05.18–15.05.19 og
17.07.20–0.07.21)

01.06.16–

50 %

Barne- og
tweenskonsulent

Christian Otto Ruge

01.09.14–31.12.19

100 %

Dansekonsulent

Mari Dahl Husby
Lene Ruud Hansen
Lene Ruud Hansen

10.01.17–31.07.18
01.10.18–31.12.19
01.01.19–

100 %
20 %
80 %

KonfCamp Etne

Simon Lippert
Lene Ruud Hansen

15.11.16–31.05.18
01.10.18–31.12.19

Honorar
20 %

KonfCamp SMM

Sigrid Flesjå Olsen
Marita Holstad Haugland

01.02.16–31.08.18
01.09.18–31.07.20

20 %
Honorar

Bedehuset, SMM

Marthe Lohne
Gunnar A. Syvertsen
Pål Atle Normann

2018
2019
2020

Honorar

Aldri alene,
ressursgrupperepresentant

Tonje Teistedal, Acta Agder

01.09.18–

10 %

Tro i hjemmet,
prosjektleder

Marianne Fjell, Acta Agder

15.08.18–31.07.19

20 %

Nasjonalt lederkurs

Lisa Haugen, prosjektleder
Hildegunn Håbrekke, koordinator
Sara Melø, koordinator

01.08.18–31.01.19
01.08.19–31.07.20
01.08.20–31.07.21

60 %
10 %
15 %

Kjersti Rognli Olsen Noble
Barnekonsulent
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3.1.2

Nasjonale møtepunkt for ansatte

Transformator 2018
Transformator 2018 ble arrangert i Salem i Trondheim 7.–10. januar 2018. Myrth Helen Andresen,
Alexis Lundh og Knut Tveitereid bidro med undervisning, Renate Moen ledet basar og Andreas
Kvebæk Dahl fremførte forestillingen «Det finnes jo tusen av deg». 47 personer deltok.
Transformator 2019
Transformator 2019 ble arrangert på Lia Gård 7.–9. januar 2019. Vi hadde TED-talks fra ulike steder i
organisasjonen og brukte god tid på bønn og «smak av retreat». Nordic Navigation ved Sindre
Olafsrud deltok med undervisning og workshops. 39 personer deltok.
Medarbeiderkonferansen 2020
I 6.–9. februar 2020 ble historiens første medarbeiderkonferanse for ansatte og frivillige i Acta og
Normisjon arrangert. Dette ble en stor suksess og fant sted i IMI i Stavanger. Konferansen inneholdt
møter med lovsang og forkynnelse, festkveld med basar, god nettverksbygging, inspirerende
seminarer og temabaserte spor som deltakerne fulgte over flere dager. Konferansen samlet totalt 400
ansatte og frivillige fra alle deler av Acta og Normisjons arbeid og vil fremover finne sted hvert andre
år.

3.2

Barnearbeid

Amigos er Actas trosopplæringsressurs for barn – det blir utviklet av barnekonsulenten sentralt i
samarbeid med regionalt og lokalt ansatte og frivillige. «Amigos gir videre» har blitt videreført, samt at
det har blitt gjennomført flere leirer med Amigos som tema. Amigos-prosjektet i 2018, 2019 og 2020
har vært India.
3.2.1

Amigos

Amigos-festivalen
Amigos-festivalen er barna sin festival under Sommer i Sør på
Bibelskolen i Grimstad. Festivalen er delt inn i to
aldersgrupper: 4–6 år og 7–12 år. Lederen for Amigosfestivalen er engasjert på honorar, Maria Teistedal Vikre i 2018
og av Frida Hegge Larssen i 2019. I 2020 ble det avlyst
grunnet koronapandemien.
Amigos gir videre
«Amigos gir videre» er innsamlingsprosjektet til Amigos og blir
konkretisert i ressurshefter og filmer med informasjon og
aktiviteter knyttet til misjon og diakoni lokalt og globalt. Dette
blir sendt ut en gang i semesteret til alle barnelag i Acta. Frem
til 2020 var Amigos-prosjektet i India. Amigos-prosjektet støttet
da borofolket i deres arbeid blant nishifolket. Fra våren 2020
var fokuset i Amigos gir videre Aserbajdsjan. Mer konkret var
det Barnehjemmet i Merdekan og Heyat ressurssenter.
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Amigos-prosjektet har samlet inn følgende beløp de siste årene:
2017 196 731 kr
2018 333 301 kr
2019 365 544 kr
2020 115 793 kr (per 01.09.20)
Amigos helg
«Amigos helg» ble utviklet for første gang i 2017. Dette er et opplegg som går over en helg med ulike
aktiviteter og mal for samlinger som gir inspirasjon til å ha fokus på misjon i barnearbeidet. Dette ble
utviklet med tanke på overnattingshelger som «Tårnagentene» og «Lys våken» i Den norske kirke,
samt våre regionale barneleirer. Opplegget har blitt brukt flere steder i landet og har India som fokus,
slik at det henger sammen med «Amigos gir videre».

3.3

Tweensarbeid

3.3.1

Dig Deeper

Dig Deeper var opprinnelig et filmbasert opplegg for tweens, men ble utvidet med flere pedagogiske
elementer, blant annet «Kahoot», og opplegg som var ment for flergenerasjons-/familegrupper.
Dig Deeper kom med sin siste utgivelse julen 2019, og med det var et kapittel avsluttet: Samlingene
besto med det av temaene: «Treenigheten»/«Trosopplæring for Tweens» (1 og 2), «Vår Far» (1 og 2),
«De store spørsmålene» (1 og 2), «Tweens i Bibelen», «Tweens i Bibelen i dag», «Det er åpenbart»
(1 og 2), «Himmelriket» og «Himmelriket i dag».
I treårsperioden ble det solgt til sammen 154 eksemplarer av Dig Deeper.
3.3.2

Aldri alene

Etter et forprosjekt som varte gjennom hele 2017,
vedtok landsrådet i juni 2018 å inngå et samarbeid
med NLM Ung og Søndagsskolen Norge om
utviklingen av nytt trosopplæringsmateriell for
tweens. Hensikten er å gi lokallagsledere og
regioner et godt verktøy for trosformidling til
aldersgruppen. Det har i arbeidet med utviklingen
vært viktig for landsrådet at materiellet lages slik at
det vil være et naturlig alternativ også for Soul
Children-kor. Materiellet har fått navnet «Aldri
alene», og har filmer, respons og samtale i
grupper og samvirke med hjemmet som viktige
bestanddeler. I første omgang er det avtalt å lage
seks pakker, hver bestående av fem filmer og
opplegg for ti samlinger. Per 30.09.2020 er to
pakker lansert, mens den tredje er under
ferdigstilling.
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3.4

Ungdomsarbeid

3.4.1

KonfCamp

KonfCamp Skjærgårds
KonfCamp Skjærgårds har siden sist treårsmelding sunket noe i deltakerantall. Vi har ligget på 300350 konfirmanter og menighetsledere. 30 medarbeidere har igjen stått på for å lage en innholdsrik,
morsom, Jesus-fokusert konfirmantleir av høy kvalitet! Felles møter og aktiviteter kombinert med
mindre samlinger innad i menighetene lykkes vi godt med og får gode tilbakemeldinger fra
konfirmanter og menighetsledere. KonfCamp VIDERE-opplegget for fjorårskonfirmanter fungerer også
godt. Vi er heldige som har med oss mange rutinerte medarbeidere som blir med flere år på rad som
både endrer og videreutvikler form og innhold på leiren. Utover dette er samarbeidet med Skjærgård
Music & Mission Festival godt og vi opplever å gi konfirmantene et godt inntrykk av festivalen og
opplever at flere konfirmanter kommer igjen flere år etter de var der som konfirmanter. I 2020 ble
KonfCamp Skjærgårds avlyst på grunn av koronapandemien, men det ble laget digitale ressurser som
menighetene kunne ta i bruk i sine lokale menigheter.
KonfCamp Etne
KonfCamp Etne ble arrangert for siste gang påsken 2018 med 250 deltakere og menighetsledere. Det
ble en braksuksess med heltemodig innsats av 40 frivillige medarbeidere! KonfCamp Etne har vært en
krevende leir å holde liv i, både med tanke på økonomi og frivillige ressurser. Actas landsråd vedtok i
desember 2019 å legge ned leiren. Estimert antall for 2020 var 170 deltakere og ledere fra fem
menigheter. Det ble dermed økonomisk vanskelig å gjennomføre. Et par store menigheter valgte å bli
med på lokale konfirmantopplegg i stedet for å dra på KonfCamp Etne. Disse to faktorene kombinert
med utfordrende lokasjoner og svakt frivillig engasjement og eierskap hos frivillige medarbeidere
gjorde at vi så oss nødt til å avlyse KonfCamp Etne. KonfCamp Etne har vært en viktig leir for
menighetene som har vært med og vi er sikre på at det har vært med å peke på Jesus for tusenvis av
konfirmanter de seks årene det har vært.
3.4.2

Bedehuset Skjærgårds

Bedehuset på Skjærgårds har siden sist treårsmelding
holdt seg godt og blitt enda mer populært. I tillegg til en
honorert leder er det 15 medarbeidere som hvert år steller
i stand et viktig møtepunkt på Risøya. Innholdet er basar,
talkshow, en meget populær musikkquiz, samt ulike
seminarer på dagtid. Vi opplever at samarbeidet med
Skjærgård Music & Mission Festival er meget godt og
Acta er helt klart er med på å skape et viktig møtepunkt
og godt innhold i festivalen. Skjærgårds 2020 ble avlyst,
men vi var sterkt til stede på Digital Festival, en 48 timers
lang livesending, med basar og Bedehus-stemning.
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3.4.3

Ledertrening

Nasjonalt ledertreningskurs
Siden sist treårsmelding har det blitt tatt et godt og riktig grep om ledertrening i Acta. I 2019 fikk vi
LNU-støtte til å utvikle et nasjonalt lederutviklingskurs i samarbeid med Gå Ut Senteret. Målgruppen
for dette kurset er 16–20 år. Vi ansatte en prosjektleder og nedsatte en prosjektgruppe som utarbeidet
et meget godt lederutviklingskurs med bidrag fra eksterne bidragsytere som bidro med innhold til
undervisningen. Første kull startet opp høsten 2019 med 17 deltakere fordelt fra 10 ulike Actaregioner. De skal til sammen på to år ha fire helgesamlinger totalt på Gå Ut Senteret. Alle deltakerne
på kurset må ha hver sin lokale medvandrer som de har samtaler med mellom helgesamlingene.
Medvandrerne får også oppfølging og undervisning gjennom egne samlinger. Temaene som blir
undervist om er samlet under følgende paraplyer; disippelgjøring, leder i hverdagen, leder i
fellesskapet og leder i Guds rike.
Eksempler på enkelttemaer er; Guds-bilde
og selvbilde, lederrollen, Bibelen som
trosgrunnlag, nådegaver, gruppeledelse og
selvledelse. Vi opplever det som en stor
suksess å samle unge ledere på tvers av
regioner og landsdeler. Samarbeidet med
Gå Ut Senteret er meget godt, og er med
på å binde organisasjonen vår sammen.
Det var ca. 20 deltakere på kull nummer to
som startet opp høsten 2020.

3.4.4

Internasjonalt ungdomsarbeid

Gjennom de siste tre årene i Acta har det internasjonale arbeidet fokusert hovedsakelig på
gruppereiser, nettverksbygging og samarbeid. Vi erfarer at besøk og nærhet til Normisjons misjonsfelt
skaper et stort engasjement for misjon og internasjonalt arbeid. Ungdom får møte og snakke med
mennesker ansikt til ansikt noe som igjen fører med seg engasjement.
Gruppereiser og samarbeid med folkehøgskoler
Etter at samarbeidsavtalen mellom Evangelical Social Action Forum (ESAF) i India og Danvik
Folkehøgskole ble signert i 2016 har skolen hvert skoleår siden sendt team fra Norge bestående av
fra 13–16 studenter med lærere til India og reiseleder fra Acta for å besøke Lahanti Institute of Multiple
Skills (LIMS) som er skolen som blir støttet gjennom Kompis-prosjektet. Turene ble gjennomført i
januar 2017, januar 2018, oktober 2018 og oktober 2019.
I tillegg har Acta arrangert gruppereiser for Viken Folkehøgskole desember 2017, desember 2018 og
januar 2020 hvor det har vært mellom 16–22 reisende per tur. Viken har hovedsakelig besøkt
Northern Evangelical Lutheran Church (NELC) og hatt workshops og konserter med ungdommene fra
kirken. Den siste reisen de var på i 2020 la vi til rette for at alle de norske og de indiske ungdommene
kunne bo på samme hotell utenfor Dumka. Viken har knyttet sterke bånd til ungdommene i NELC så
langt og gjennom konsertene har ungdommene i India samlet inn penger til ungdomsarbeidet og
annet arbeid som drives av kirken.
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Misjonsreiser for ungdom
Acta og Normisjon har sammen med Acta Øst samarbeidet om å lage et opplegg som flere Acta-lag
kan bruke. Vi har kalt dette Misjonsreiser og ungdom kan melde seg på et opplegg via en region i
samarbeid med Acta sentralt. De får reise til et land sammen for å bli kjent med og jobbe på et
prosjekt i inntil ti dager. I forkant av reisen må ungdommene gjennom noen undervisningsdager, samt
gjøre dugnadsarbeid for å samle inn penger til turen. Etter reisen møtes ungdommene igjen for å lage
en presentasjon og evaluere turen. Presentasjonen bruker de i menigheter og forsamlinger i sin
region. Opplegget går over ca. et skoleår. Acta Øst har valgt å gjennomføre disse reisene ca.
annethvert år og hadde reiser til Nepal i 2015 og 2017 og planlagt reise i 2020. På grunn av
koronapandemien ble det ikke mulig å reise på den siste planlagte turen. Fra de to tidligere reisene
har det vært ungdom som har valgt å ta et år på Gå Ut Senteret som følge av engasjementet som ble
skapt gjennom misjonsreisene.
Internasjonalt nettverk
I 2017 og 2018 ble det arrangert internasjonalt nettverk i Oslo. Nøkkelpersoner innenfor det
internasjonale fokuset i Normisjon og Acta kom for å snakke om hvordan man kan engasjere unge for
misjon i tillegg til å knytte sammen det som allerede er gjort i organisasjonene. Nettverket skapte nye
relasjoner og bidro til å samsnakke organisasjonene, men ble etter hvert lavt prioritert, og derfor
avsluttet.
Reiselederkurs
I 2019 og 2020 har det blitt utarbeidet et reiselederkurs som sikter på å kurse mulige reiseledere til å
lede gruppereiser eller misjonsreiser til samarbeidslandene til Normisjon.
3.4.5

Kompis

Kompis er Acta sin fastgivertjeneste for ungdom og unge voksne. Gjennom å gi penger til Kompis
støtter du Acta og Normisjon sitt internasjonale arbeid. Giverne velger selv månedsbeløp, det er ingen
bindingstid og det er lett å endre giverbeløpet. Ut ifra beløpet vil man få en velkomstgave i form av
handlenett, t-skjorte eller genser. Produktene bidrar til å synliggjøre arbeidet og skaper en tilhørighet
for giverne. Det er viktig for oss at det skal være lett og attraktivt for unge å inngå en fastgiveravtale,
og forhåpentligvis gi over en lengre periode.
Prosjektene
Siden 2015 har Kompis støttet
utdanningsprosjekter i India og Bangladesh. I
India støtter Kompis utdanningssenteret LIMS
(Lahanti Institute of Multiple Skills) som ligger i
Dumka, Jharkhand. Skolen ble åpnet i 2015 av
ESAF (Evangelical Social Action Forum) som er
Kompis og Normisjon sin samarbeidspartner.
Hovedmålgruppa er minoritetsbefolkningen i
Jharkhand. Ved å få trening på ulike praktiske
fagområder, kan ungdommene se mot en
tryggere fremtid med arbeid utenfor harde
industrier som steinknusing.
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I Bangladesh har Kompis støttet Martin Luther Collage, som ble startet av Normisjon i 2010. Skolen er
rettet inn mot minoritetsbefolkningen i Bangladesh. Etter 2020 har Normisjon bestemt å fase ut sin
støtte til Martin Luther Collage. Kompis vil nå støtte andre utdanningsprosjekter i Bangladesh. Dette
innebærer 17 avsidesliggende barneskoler (1.–5. trinn) for totalt 900 elever, jenteinternat i byen
Sylhet, gutteinternat i byen Moulvibazar og stipendordninger.
Engasjement
Kompis ønsker å skape engasjement og giverglede blant norske studenter. Siden 2009 har Kompis
vært på mange skolebesøk, og har hovedsakelig fokusert på Normisjons folkehøyskoler og
bibelskoler.
I 2018 var Kompis misjonsprosjektet på Skjærgårds Music & Mission Festival. I forbindelse med dette
fikk Kompis ny grafisk profil. Kompis skulle hatt misjonsprosjekt på Skjærgårds i 2021, men grunnet
koronapandemien er dette blitt forskjøvet til 2022. Misjonsprosjektet gir Kompis et økonomisk løft og
flere får kjennskap til prosjektet.
I 2018 arrangerte Kompis Bedehuset Christmas Edition for første gang. Dette i samarbeid med Acta
Øst og Storsalen. Det har vært en stor suksess som har samlet inn både penger og kompiser på en
kveld i slutten av november.
I 2019 ble Misjonspakka laget. Denne er rettet mot lokallag og kan hjelpe ledere å lære medlemmene
om bistand, bærekraft og Kompis-prosjektene. Innholdet i pakka har et fokus på FNs bærekraftsmål.
Pakken har gjort det lettere for regionene å sette et internasjonalt fokus i leirsammenheng.
Giver- og innsamlingstall
År
Antall givere
2017
1687 – per 31.08
2018
1803 – per 31.08
2019
1943 – per 31.08
2020
1963 – per 31.05
2020
1503 – per 31.08
2020
1420 – per 21.09

År
2017
2018
2019
2020 (per august)

Innsamlingstall
2 449 772
2 492 000
2 417 137
1 816 652

I 2020 er det en stor nedgang i antall givere. Det er valgt å legge ved separate rader for mai, august
og september. I denne perioden er det blitt gjort en opprydning i ugyldige giveravtaler som strekker
seg en lang tid tilbake. Fremover vil det være viktig å vedlikeholde arbeidet, slik at databasen blir så
korrekt som mulig. Den største delen av nye givere kommer gjennom skolebesøk og Skjærgårds.
Ettersom flere av vårens besøk og Skjærgårds ble avlyst grunnet koronapandemien, har dette en
negativ effekt på siste årets givertall.
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3.5

Soul Children

3.5.1

Soul Children-bevegelsen

Soul Children er Norges hurtigst voksende korbevegelse med nærmere 200 lokale kor i hele landet,
samt nærmere 200 kor i flere andre land. Soul Children har også i denne treårsperioden fortsatt å
utvikle seg som bevegelse. Visjonen for Soul Children-bevegelsen er: «Å vinne og bevare unge for
Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i».
I Norge finnes Soul Children-kontakter i de forskjellige regioner tilknyttet Acta, som følger opp de
lokale korene. Acta har også flere samarbeidsorganisasjoner som driver Soul Children-arbeid rundt
om i verden, og i de forskjellige land er det egne Soul Children-kontakter/konsulenter som følger opp
sine kor.
Soul Children-konsepter og målgrupper
Soul Children har utviklet seg til å bli en bevegelse for alle aldersgrupper flere konsept utover bare
korarbeid:
•

Soul Children er for aldersgruppen fra 5. til og med 9. klassetrinn.

•

Soul Kids er for aldersgruppen fra 1. til og med 4. klassetrinn.

•

Soul Teens er for aldersgruppen fra 10. klassetrinn til og med 3. klasse på videregående.

•

Soul Children Sign er tegnspråkkor for barn og ungdom i alderen 10–19 år.

•

Soul Family Choir fungerer som en samling og arena for hele Soul Children-familien. I dette
koret er det rom for alle med tilknytning til Soul Kids-, Soul Children- og Soul Teens-kor, samt
besteforeldre, foreldre og søsken.

•

Soul Parent Choir er et eget kor for foresatte av nåværende og/eller tidligere sangere i Soul
Kids-, Soul Children- og Soul Teens-kor.

Soul Children ressurser
Det er den siste perioden utarbeidet mye nytt materiell til driften av Soul Kids-, Soul Children- og Soul
Teens-kor: cd-er, filmer, instrumentalversjoner, enkeltnoter og notehefter, samt andakter og annet
trosopplæringsmateriell, som alt selges via Actashop. I tillegg har Soul Children Guide, Soul Children
designmanual og Soul Children-logoer blitt oppdatert og sendt til alle lokale Soul Children-kor i Norge,
Sverige og flere andre land, samt en ny Soul Church Manual er blitt tilgjengelig for dem som ønsker å
arrangere egne Soul Church-gudstjenester lokalt.
Soul Children Collection
De tre siste årene er det utviklet og skapt en del nytt Soul Children Merchandise, og en egen
kleskolleksjon kalt «Headlights». Denne ble lansert under Soul Children-festivalen høsten 2018, og
videre på Skjærgårds Music and Mission Festival sommeren 2019. I tillegg til Headlights-kolleksjonen
produseres og selges også andre Soul Children-produkter via Actashop.

3.5.2

Soul Children-events

Vi ønsker å skape møteplasser og arenaer for utrustning, inspirasjon og fellesskap, i forskjellige skala,
og arrangerer flere type events for både sangere og ledere i Soul Children-bevegelsen. I den siste
treårsperioden har vi hatt en vekst av regionale og nasjonale samlinger.
The International Soul Children Festival
Høsten 2018 samlet vi nærmere 2 500 deltakere og gjester fra Norge, Sverige, England og USA,
pluss nærmere 2 000 publikummere til Soul Children-festivalen i Oslo Spektrum og på
Universitetsplassen i sentrum. Dette ble nok en stor suksess og ikke minst nysatsingen med gratis
Soul Church-gudstjeneste som avslutning på hele festivalen. En ny festival skulle vært arrangert
høsten 2020, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.
Soul Children Leader Conference
Våren 2018 var nærmere 300 lokale Soul Children-ledere samlet til lederkonferanse i Storsalen i Oslo,
med deltakere fra Norge, Sverige, England og USA.
Soul Children-spor
Vinteren 2020 hadde vi egne samlinger for ca. 60 Soul Children-ledere under Normisjons leder- og
medarbeiderkonferanse i IMI-kirken i Stavanger. Her kom også deltakere fra Norge, Sverige og
England.
Soul Children Gatherings
I 2017 og 2018 ble det arrangert flere regionale Soul Children Gatherings der lokale kor var samlet,
og opp mot 400 deltakere deltok på de aller største eventene i Stavanger og Ålesund.
Soul Children Crew Workshops
Høsten 2020 har det blitt arrangert samlinger for Soul Children-ledere i nesten alle Actas regioner, der
fokus har vært erfaringsutveksling, inspirasjon, motivasjon, fellesskap, bønn og lovsang. Det har vært
spesielt viktig å finne møteplass for samtale om utfordringer ved å drive korarbeid i koronatiden.
Soul Children Teens Workshop
Høsten 2020 er det blitt arrangert egne regionale samlinger for Soul Teens-sangere, med fokus på
fellesskap, utrustning og å selvfølgelig dyrke deres sangglede ved å lære nye sanger sammen.
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X Soul Teens Workshop
Høsten 2019 og høsten 2020 har det også vært samlinger for tidligere medlemmer av lokale Soul
Children-kor og/eller Soul Teens-kor. Hensikten med disse samlingene er todelt. Et ønske er å lage
lokale fellesskap for unge voksne fra tidligere Soul Children-miljøer der de kjenner seg hjemme, og
kan vokse videre sosialt, åndelig og musikalsk. Et annet ønske er å lage en oversikt over
resurspersoner fra våre egne lag, som kan være ledere i lokale kor og inspiratorer ved regionale
samlinger. På sikt er også drømmen at flere av «våre egne» kan være med å etablere Soul Childrenarbeid flere steder i Norge og verden ved å delta på Soul Team.
Soul Children Online
Da koronapandemien ikke gjorde det mulig å samles til fysiske øvelser våren 2020, måtte vi tenke nytt
og fokusere på digitale events. Det resulterte i direktesendt korøvelse via Facebook og YouTube ledet
av Oslo Soul Children for lokale kor i Norge og Sverige, og Zoom-samlinger for regionale Soul
Children-kontakter og lokale Soul Children-ledere.
3.5.3

Soul Church

Soul Church-gudstjeneste
Soul Church er en gudstjeneste som er blitt til i Soul Children-bevegelsen. Noen steder feires den fast
i samarbeid med en menighet, men den kan også brukes på leir og andre storsamlinger. Vi ønsker at
denne gudstjenesten kan være for flere enn bare de faste korsangerne, både eldre og yngre.
I 2010 ble Livsglede 3-albumet med gudstjenestesanger for unge ble utgitt av Oslo Soul Children, og
mange har brukt disse sangene i Soul Church-gudstjenester i flere år allerede. Vi ønsket å fornye form
og uttrykk på gudstjenesten for å nå enda flere i målgruppen. Den nye Soul Church-gudstjenesten er
resultatet av tre års arbeid. En prosjektgruppe bestående av representanter fra Soul Children og
Storsalen menighet har siden 2017 planlagt, lekt, eksperimentert og prøvd ut månedlige Soul Churchgudstjenester i Storsalen. Høsten 2019 ble nye sanger spilt inn og våren 2020 ble nytt Soul Churchmateriell utgitt.
Soul Church Online
Det er også laget egne Soul Church Online-gudstjenester, som ble publisert på Soul Childrens egen
YouTube-kanal. I løpet av 2020 er det tilgjengelig sju Soul Church Online-gudstjenester, med blant
annet en serie som tar for seg alle Soul Childrens verdier som tema i talene.
3.5.4

Soul Children International

Soul Children-arbeid er de siste årene etablert i flere land i verden, og nå er det aktive Soul Childrenkor i USA, Sverige, Danmark, Tyskland, England, Litauen, Ecuador, Chile, Cuba og Kenya, i tillegg til i
Norge. De største internasjonale satsingene i denne treårsperioden er i Sverige, som nå teller over
femti kor, har arrangert flere festivaler, gatherings og workshops og har flere ansatte i samarbeidsorganisasjonene Salt og Equmenia. I England har vi en egen Soul Children-kontakt, og våren 2019
hadde vi en norsk Soul Children-voluntør der. Disse har vært med å starte nytt Soul Children-arbeid i
flere menigheter. Ellers er det også kommet i gang Soul Children-arbeid i Mathareslummen i Nairobi i
Kenya, som også har etablert «daghjem» for ungdommer med utfordrende hverdager.
Det har også vært et Soul Children-team fra Bibelskolen i Grimstad på Cuba, hvor de startet fem nye
Soul Children-kor våren 2017. Soul Children-arbeidet blomstrer videre i både Tyskland og Ecuador
der det er mange frivillige og ansatte i korarbeidet vårt gjennom samarbeids-organisasjonene Creative
Kirche og IBLE.
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3.5.5

SoulMate

SoulMate er Soul Children-bevegelsens misjon-, bistand- og innsamlingskonsept. Ønsket med dette er
å lære de unge å vende blikket utover og å gjøre noe for dem som ikke har det like bra materielt som
oss i Norge. Gjennom SoulMate legges det til rette for at nytt Soul Children-arbeid kan etableres på
steder som i utgangspunktet ikke har muligheter til dette selv.
I den siste treårsperioden har satsingen på SoulMate vært Soul Children-arbeidet i Ecuador, der det er
16 Soul Children-kor i storbyen Guayaquil. Dette skjer ved å lønne en egen Soul Children-kontakt og
bistå med materiell ved Soul Children Camps, innspillinger på spansk og lignende. Alle Soul Childrenkor i Norge oppfordres til å ha et engasjement gjennom SoulMate, for å gi barn og ungdom en god
opplæring i giverglede, raushet og engasjement for misjon.
3.5.6

Soul Children Channel

I 2020 fikk Soul Children sin egen YouTube-kanal
en relansering og byttet navn til navn til Soul
Children Channel. Vi har sett at det ikke er mange
andre kristne norske influencere for målgruppen
10–20 år, og ønsker med dette å gi utrustning og
oppmuntring til kristen ungdoms hverdag, til å
inspirere de unge til å dele personlige historier, og å
utvikle talenter innen film og foto. Det er også viktig
for oss å skape fellesskap på sosiale medier og
større tilhørighet til Soul Children-bevegelsen for
alle våre medlemmer, og å få vår visjon og verdier
ut til en større bredde.
3.5.7

Pilotkor og utgivelser

Oslo Soul Children & Oslo Soul Teens
Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens er fortsatt pilotkor for konseptene, og utvikler og tester ut
opplegg med tanke på det musikalske, åndelige og sosiale miljøet. Disse korene har gitt ut til sammen
14 cd-er, flere singler, musikkvideoer og er mye på farten med konserter og turneer i inn- og utland.
I tillegg deltar både sangere, ledere og foreldre fra Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens på
internasjonale, nasjonale, regionale og lokale Soul Children-events, og er en stor ressurs som
sangere, inspiratorer og instruktører. Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens var på turné til Los
Angels høsten 2017, og deltok på flere konserter, gudstjenester og workshops der, i tillegg til å spille
inn to nye sanger i anerkjente Westlake Studio i Hollywood. Avisen Vårt Land var også med på denne
turen og dekket reisen. Flere av sangerne fra Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens deltatt på flere
innspillinger med andre norske artister.
Den siste treårsperioden har Oslo Soul Children hatt disse utgivelsene:
•

«Merry Christmas Everyone», album med åtte nyskrevne julesanger

•

«Headlights», album med alle Soul Children Festival-sangene

•

«Soul Church One», album med elleve nyskrevne sanger til Soul Church-gudstjenester
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Disse singlene er utgitt:
•

«Headlights»

•

«Headlights Remix»

•

«Jesus Reigns»

•

«Aldri alene»

3.6

Familiearbeid

Barne- og familieledernettverket, ledet av barne- og tweenskonsulenten i samarbeid med
barnekonsulenten, inviterte hvert halvår til barne- og familielederdager. Alle som jobbet med barn,
familie, og tweens i Acta og Normisjon var invitert. Programmet besto av erfaringsdeling, undervisning
om aktuelle tema og bønn. Som regel samlet nettverket omtrent ti deltakere der majoriteten var fra
Actas regioner og Normisjons fellesskap.
Fra sommeren 2018 til sommeren 2019 var Marianne Fjell engasjert for Acta sentralt for å bidra med
sin kompetanse på «Tro i hjemmet» og sine ressurser på området utover region Agder. Alle regionene
ble tilbudt gratis besøk og bidrag fra Marianne, og hun deltok på flere regionsamlinger, stabssamlinger
og leirer.
3.6.1

Produktutvikling

Familiekalenderen
Høsten 2019 startet prosessen med å lage en
bordkalender med fokus på å styrke tro i hjemmet, og
sommeren 2020 ble den ferdigstilt. Denne ble utviklet
av barnekonsulenten sentralt og en innleid illustratør
som stod for tegningene. Kalenderen følger kirkeåret og
inneholder kirkeårets tekst hver søndag, samt en
aktivitet for hele familien, hver dag, hele året under
følgende kategorier: les, syng, gjør, tenk, be og gå. Vi
håper og tror dette vil være et godt verktøy for familier til
å lese om, snakke om og gjøre tro i hjemmet og i
hverdagen.

3.7

Bibel i fokus – Jakten på sammenhengen

I denne treårsperioden har det blitt ferdigstilt fire nye semestre med Bibel i Fokus. Bibel i Fokus er
hefter med ferdig opplegg som inneholder andakter, aktiviteter, samtalespørsmål og praksiser.
Aldersinndelingen er 1.–4. klasse, 5.–7. klasse, 8.–10. klasse og 16+. Temaene som har blitt gitt ut er
«Skaperen», «Kirken», «Jesus» og «Sammenhengen». Det har vært et bredt samarbeid med
bidragsytere fra region Østfold, region Trøndelag, region Øst samt eksterne bidragsytere utenfor
organisasjonen.
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3.8

Musikk

3.8.1

Acta forlag

Det meste av Acta forlags salg og distribusjon foregår nå via www.actashop.no. Musikk- og
forlagskonsulenten har i samarbeid med administrasjonen og tidligere salgskonsulent håndtert det
løpende arbeidet med produktregistrering og teknisk kundehjelp i nettbutikken.
Nettbutikkløsningen Magento som kom på plass i forrige periode har fungert godt. Nå er imidlertid
Magento 1 på vei ut av markedet, og vi ser på ny løsning for videre nettbutikkdrift. Dette kommer
forhåpentligvis på plass i løpet av 2021. Dette er en fin anledning til å evaluere og tenke litt rundt
hvordan Actas nye nettbutikk bør se ut og fungere. Vi har noen tekniske utfordringer knyttet til
utenlandske kunder, og må finne en god løsning på disse, særlig med tanke på Soul Childrens
internasjonale nedslagsfelt, ny nettbutikk. Salg av fysiske cd-er har hatt en nedgang i perioden, og vi
ser, og har sett, behov for å møte våre kundegrupper på nye måter. Stadig flere av Acta forlags
produkter distribueres nå i hovedsak digitalt, både enkeltnoter, notesamlinger og enkelte musikkfiler.
Noter og andre produkt
Siden september 2017 har det blitt lagt til omtrent 75 nye enkeltnoter, i tillegg til den eksisterende
katalogen bestående av omtrent 2 500 noter. De aller fleste er produsert av forlagskonsulenten eller
innleide noteskribenter og eid av Acta forlag, mens enkelte noter er hentet utenfra, blant annet fra vårt
svenske samarbeidsforlag David Media. Av egenprodusert materiale er de fleste notene til sanger og
album av Oslo Soul Children og Oslo Soul Teens, samt Bergen Soul Children.
I tillegg til notesalg har Acta forlag inngått flere kommisjonsavtaler for cd-er, singbacks og notehefter,
samt distribusjonsavtale for digital distribuering av musikk for blant annet Seven-jentene, Bjarte
Leithaug og Bergen Soul Children.
Musikkproduksjoner
Alene eller i samarbeid med plateselskapet MTG Music har Acta forlag i perioden utgitt følgende
musikkproduksjoner:
- Oslo Soul Children:
«Merry Christmas Everyone» (Album, 2017)
- Soul Kids:
«Leve livet»
(Album, 2018)
- Oslo Soul Children:
«Jesus Reigns»
(Singel 2018)
- Oslo Soul Children:
«Headlights»
(Album, 2018)
- Oslo Soul Children:
«Headlights remix»
(Singel, 2019)
- Oslo Soul Children:
«Aldri alene»
(Singel, 2019)
- Oslo Soul Children:
«Soul Church One»
(Album, 2020)
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3.8.2

Festivaler og kurs

Musikkverksted
I over førti år har sommerkurset Musikkverksted vært arrangert på Musikkfolkehøgskolen Viken. Dette
er fremdeles et ukeskurs for unge musikkinteresserte fra 15 år, spesielt for ungdom med verv og
engasjement i ulike musikalske sammenhenger som menigheter/forsamlinger, ungdomsklubber og
kor. Ved kurset tilbys fordypning i piano/keys, gitar, bassgitar, trommer, sang, korledelse, lydteknikk
og musikkproduksjon. Vi har de siste årene valgt å ikke tilby fordypning i dans, da interessen ikke har
vært tilstrekkelig. Imidlertid har vi valgt å tenke nytt ved å tilby musikkproduksjon, med fokus på
studioarbeid, som nytt fordypningsvalg. I tillegg til hovedfordypningene og samspillundervisning får
deltakerne ta del i bibeltimer, samtalegrupper, ulike seminar, konserter og lovsangskveld.
Tilbakemeldingene fra deltakerne og menigheter har vært svært gode og flere kommer igjen år etter
år.
Antall deltakere på Musikkverksted:

3.9

Dans – SubUrban

3.9.1

SubUrban Move

2018: 57
2019: 49
2020: 56

SubUrban Move ble startet opp høsten 2016. Formålet med arbeidet er å tilrettelegge for at lokalt
arbeid kan arrangere en dansedag eller dansehelg med sine barn og ungdom. Det er utarbeidet et
bookingsystem på våre nettsider. I bestillingen velger arrangøren dato, antall instruktører, dansestil,
nivå og deres målgruppe. Acta sin dansekonsulent bistår med å finne aktuelle danseinstruktører til alle
innkommende bookinger. I tillegg bistår konsulenten med utarbeidelse av program, logo eller andre
ønsker fra den enkelte arrangør. SubUrban Move har vist seg å være et etterlengtet tilbud hvor
arrangørene får besøk og undervisning av profesjonelle dansere. Det er for øyeblikket 20 instruktører
som er knyttet til dette arbeidet. Flere er tidligere deltakere av Team SubUrban eller av annen
tilknytting til SubUrban sitt arbeid. Konseptet har vist seg å være en god og effektiv måte å bistå lokalt
med våre danseressurser. Det er fortsatt et stort forbedringspotensial vedrørende markedsføring.
Antall bookinger:
01.09.2017–31.08.2018: 12 stk.
01.09.2018–31.08.2019: 7 stk.
01.09.2019–31.08.2020: 3 stk. Nedgang grunnet koronapandemien.
3.9.2

Team SubUrban

Team SubUrban består av ungdom mellom 15–19 år. Teamet følger skoleåret og det dannes nytt
team hver høst. Deltakerne sender inn søknad med informasjon om deres leder- og danserfaring og
kristen tro, samt en dansevideo. Et teamår består av tre ulike øvelseshelger i Oslo med dans-, lederog bibelundervisning. I tillegg har deltakerne en praksishelg hvor de praktiserer ledertreningen i form
av danseundervisning, miljøteam og andre lederoppgaver på SubUrban festival. Teamåret avsluttes
på Skjærgårds Music & Misson Festival, én uke med lederoppgaver og eget danseshow.
Team SubUrban 2017–2018: 8 stk.
Team SubUrban 2018–2019: Ingen team grunnet ingen dansekonsulent høstsemester + frafall
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Team SubUrban 2019–2020: 8 stk. Deltakerne fikk ikke oppleve Skjærgårds, men er blitt oppfordret til
å bli med som medarbeidere under festivalen 2021.
Team SubUrban 2020–2021: 10 stk.
3.9.3

SubUrban Festival

SubUrban Festival ble først arrangert våren 2017 med LNU-midler.
Festivalen er arrangert tre ganger i samarbeid med Storsalen
menighet. Det er en dansehelg for barn og ungdom mellom 9–16 år.
Helgen inneholder bibelundervisning, dans og fellesskap. Team
SubUrban er med som ledere, samt Oslo Soul Teens som leder
lovsang.
SubUrban Festival 2018: 63 deltakere (arrangert på våren).
SubUrban Festival 2019: 58 deltakere (arrangert på høsten).
3.9.4

SubUrban på Skjærgårds Music & Mission Festival

Under Skjærgårds Music & Mission Festival har SubUrban egen scene, program og medarbeidere. I
tillegg til 25 frivillige medarbeidere er det opp til flere artister som deltar. Flere av artistene anses å
være blant Norges beste dansere. SubUrban sin sceneaktivitet er blant annet danseforestillinger,
dansekonkurransen «Battle of the bay», dansekurs, graffiti, skatepark og temakvelder med åpent
dansegulv. I tillegg til aktivitet på egen scene er SubUrban bidragsyter i «Big Top», «KonfCamp»,
«Live Scene» og «Hovedscenen».
Festivalen 2018: Lokalisasjonen var lik som tidligere. Det var opp til elleve drop-in dansekurs og godt
oppmøte på de fleste programpostene. Danseforestillingen «True Story Night» ble arrangert med nytt
tidspunkt og sted. Likevel var det fullt hus og meget god stemning.
Festivalen 2019: SubUrban fikk nytt
sceneområde. Det ble lagt stort vekt på det
estetiske, program og felleskapskulturen.
Det var rekordmange deltakere på
happening. Flere ungdommer fikk ikke plass
på verken «Battle of the bay» eller «True
Story Night» da salene var helt fulle. Det var
høy aktivitet i den nye smoothiebaren med
god økonomisk gevinst. Tilbakemeldinger
fra andre ledere, artister og deltakere var at
de følte de ble kjent med SubUrban på ny.
Medarbeidergjengen var fokuserte på å
skape gode relasjoner dem imellom og blant
deltakerne.
Festivalen 2020: Digital festival. SubUrban hadde lite ansvar under festivalen. Opp til fem dansere var
med å koreografere festivallåt og innspilling til musikkvideo. Festivaldansen er de siste årene blitt
knyttet opp til SubUrban medarbeiderne. Dette har vært viktig for å synliggjøre arbeidet, dansen og
tilhørigheten for SubUrban.

23

3.9.5

SubUrban Turné

Januar 2020 fikk SubUrban innvilget søknad om nytt prosjekt kalt «SubUrban Turné», fra
støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta. Prosjektet går ut på å arrangere fire nye dansefestivaler rundt i
Norge for barn og unge. En prosjektgruppe sammen med Acta sin dansekonsulent har opprettet
regionale og lokale samarbeidspartnere som medarrangør med ønske om å skape et bærekraftig,
lokalt og frivillig engasjement. Samarbeidspartnerne består for det meste av regionale Acta-ledere,
lokale Norkirker, menigheter i Den norske kirke og andre frivillige ildsjeler. Prosjektgruppen praktiserer
deres lederegenskaper ved å fungere som festivalsjef for hver deres festival. I tillegg vil de bistå
hverandre under alle festivalene og i planleggingen i forkant. Det er ønskelig med et tett samarbeid og
god nettverksbygging gjennom festivalene. Vi tror at en slik festival vil gi det regionale og lokale
arbeidet en mulighet til å bygge relasjoner dem imellom og skape en plattform hvor de kan bli inspirert
og få verktøy til å fortsette lokal aktivitet med dans. Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av året
2020. LNU har innvilget søknad om forlengelse med seks måneder da koronapandemien stanset
mulig gjennomførelse.
3.9.6

SubUrban hovedstyre

Vinteren 2019 ble det dannet et hovedstyre bestående av fem unge voksne boende i Oslo.
Hovedstyret sin funksjon er å bistå Acta sin dansekonsulent i planleggingsfaser og gjennomførelse av
festivaler, team og generell idémyldring.
3.9.7

SubUrban kompani

Kompaniet ble startet våren 2019. Det hadde sitt utspring fra et tidligere dansecrew «Papilio» med
aktive SubUrban-medlemmer. Det ble gjort et navnebytte, ny visjon og flere nye medlemmer.
Nåværende antall medlemmer er 14 stk. Kompaniet er registrert som et lokallag og fungerer som et
«pilotlag» for SubUrban sitt arbeid.

3.10

Medvandring

Handlingsplanen slår fast som en målsetning at alle ledere i organisasjonen skal ha en medvandrer.
Dette målet har vist seg svært vanskelig å nå på de årene vi har jobbet med det. Det er landsrådets
oppfatning at målet best nås ved (sakte) å bygge en kultur for medvandring i organisasjonen, heller
enn å gjøre store «stunt» for å få oppmerksomhet rundt saken. I perioden har medvandring ved flere
anledninger vært tema for samtale blant de regionale Acta-lederne, med målsetning om å få
regionene til å innarbeide medvandring i lederkurs. Det nye nasjonale lederkurset har også
medvandring som en integrert del av programmet.

3.11

Actas leirstøtte

Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning hos Acta – barn og unge i Normisjon som gir barn og
unge mulighet til å delta på leir selv om de ikke har råd til det. Gjennom ordningen kan man søke om
støtte til alle leirarrangementer i regi av Acta, via lokallag, regioner eller sentralleddet. Ordningen er
finansiert gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge som Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet forvalter.
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Acta har mottatt følgende tilskuddsbeløp (tilskuddsåret løper fra 1. mars til 1. mars påfølgende år):
Tilskuddsår
Tilskuddsbeløp
Faktisk utbetalt leirstøtte
2017
130 000 kr
125 580 kr
2018
250 000 kr
120 812 kr
2019
350 000 kr
128 210 kr
2020
250 000 kr
25 476 kr per 01.09.2020
Restbeløpet har blitt tilbakebetalt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
*I 2020 har svært mange leirer blitt avlyst på grunn av koronapandemien og tallet gjelder bare halve
tilskuddsåret.

3.12

Administrativt

3.12.1 Database/årsrapporter og MinSide
Acta tok i bruk sin nye database hos Profundo vinteren 2017. Dette ble et tidkrevende arbeid som
krevde betydelig med ressurser. Vi har gjennom hele perioden jobbet med forbedringer og justeringer
av databasefunksjoner og funksjoner for lokallagene i MinSide. Lokale enheter kan i tillegg til å
kommunisere på SMS og e-post med medlemmer også ta inn medlemskontingent og semesteravgift,
gjennom MinSide. De har også anledning til å sette opp givertjenester lokalt. Sommeren 2020 har vi
også tatt i bruk en arrangementsmodul i dette systemet.
3.12.2 Fellesskapet
I leveransen av våre nettsider ligger også muligheten til å ta i bruk funksjonen Fellesskapet.no. Her er
en mulighet for samhandling internt i organisasjonen. Så langt har vi for det meste tatt i bruk
kunnskapsbasen for å legge ut informasjon til alle frivillige ledere om drift av arbeidet.
3.12.3 Spillbasar-app
Da Norge stengte ned 12. mars 2020 på grunn av koronapandemien måtte vi tenke ut alternative
måter å være sammen på. I den forbindelse ble det invitert til digital basar i regi av Acta og Normisjon
sentralt. Vi knyttet til oss to frivillige Skjærgårds/Acta-medarbeidere som utviklet en app hvor det
trekkes og kjøpes årer fra. Dette ble en stor suksess, med totalt 1 300 seere, som til sammen samlet
inn kr 500 000 på to kvelder til Acta og Normisjons internasjonale arbeid. I etterkant har vi utviklet
appen videre og solgt den videre til nærmere 30 andre aktører/organisasjoner. Gjennom spillbasarappen har vi bidratt til at det har blitt samlet inn til sammen 2,5 millioner til ulike organisasjoner og
arbeid i inn- og utland.

3.13

Koronapandemien

Korona-viruset skapte betydelige utfordringer for Acta fra mars 2020 og ut treårsperioden. Alle lokallag
måtte midlertidig legge ned sin virksomhet, mange leirer og arrangementer ble avlyst og mange
ansatte ble permittert. Skjærgårds Music & Mission Festival og Soul Children-festivalen (som skulle
vært arranger i oktober 2020) var blant arrangementene som ble avlyst.
Allerede dagen etter Norge ble stengt ned, møttes staben i Acta sentralt (digitalt) for å jobbe med
hvordan vi skulle møte den nye situasjonen. Resultatet ble en rekke filmsnutter med andakter og
innspill til troslivet, en digital sjakkturnering, en erfaringsdeling om ungdomsarbeid, flere digitale
basarer, digitale Soul Church-gudstjenester og Soul Children-øvelser. Da samfunnet begynte å åpne
opp igjen, var det viktig for landsrådet å gi lokallagsledere veiledning og frimodighet til å åpne
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fellesskapene igjen. Dette ble gjort gjennom oppdaterte nettsider og nyhetsbrev. Vi har per 01.09.2020
ikke full oversikt over hvilke lokallag som fortsatt ikke har startet opp sin virksomhet, men det ser ut til
at de aller fleste er i aktivitet.
Økonomisk rammet pandemien Acta ved at inntekter knyttet til Skjærgårds, Soul Children-festivalen,
kirkeofringer og foreningsgaver ble borte. Administrasjonen gjorde tidlig kutt i budsjettet for å
kompensere for deler av inntektsbortfallet. Etter hvert kom det også støtteordninger på plass, som per
01.09.2020 har sørget for omkring kr 500 000 i kompensasjon fra staten. På bakgrunn av svekket
økonomi og bortfall av arbeidsoppgaver, ble ni ansatte permittert eller tok ulønnet permisjon i hele
eller deler av sin stilling. Med ett unntak var ingen av permitteringene lenger enn fire uker.
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4.0

Medlemskap

Alle tall er per 31.12 i det aktuelle året.

4.1

Medlemsstatistikk lokallag

4.1.1

Lokallag

Antall godkjente lokallag:

4.1.2

2017

2018

2019

481

470

455

2017

2018

2019

16 394

15 940

15 460

23 740

23 225

23 462

Medlemmer i lokallag

Antall godkjente medlemmer i
lokallag
Totalantall medlemmer i lokallag
inkl. ikke-godkjente):

4.2

Leirstatistikk

4.2.1

Leirer i regioner

Det drives et godt, stort og omfattende leirarbeid i organisasjonen. Som det fremkommer av tabellen
under drives det et omfattende leirarbeid for barn og unge i Acta – barn og unge i Normisjon, og på
grunnlag av det som er rapportert vises en svak økning gjennom perioden. Der det ikke står tall i
tabellen er manglende innrapportering av tall.
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Antall leirer i region

2017

Agder

2018

2019

11

11

Hordaland

7

5

5

Møre

0

0

0

Nord

12

16

15

1

0

Nordland
Oppland

15

16

18

Rogaland

21

19

19

Sogn og Fjordane

14

10

13

Telemark

14

14

13

Trøndelag

12

10

11

Vestfold/Buskerud

10

5

10

Øst

19

19

20

17

14

Østfold
Sum:

126

142

139

Antall leirdeltakere i region

2017

2018

2019

265

465

Agder
Hordaland

98

170

106

Møre

0

0

0

Nord

237

227

227

77

0

Nordland
Oppland

559

266

260

Rogaland

1130

997

1029

Sogn og Fjordane

478

408

428
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Telemark

987

Trøndelag

435

Vestfold/Buskerud

385

206

402

Øst

644

605

479

Østfold

701

756

618

5 269

4 831

5 207

Sum:

29

854

857
336

5.0

Regnskap
2017

2018

2019

Salgsinntekt

1 849 976

2 117 845

1 727 545

Deltakeravgift

2 520 583

4 642 994

2 036 817

Gaver

4 135 851

4 115 265

4 059 559

Offentlige tilskudd

3 869 180

4 239 521

4 856 098

250 000

250 000

250 000

1 543 056

1 740 556

1 504 634

14 168 646

17 106 182

14 434 652

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Tilskudd fra Normisjon
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnad

1 037 577

880 932

1 099 533

Lønnskostnad

6 711 106

6 800 369

7 120 816

Annen driftskostnad

5 978 157

9 295 583

5 865 185

13 726 840

16 976 884

14 085 535

441 806

129 297

349 117

Annen renteinntekt

28 865

29 651

59 156

Annen rentekostnad

2 290

1 536

3 351

Resultat av finansposter

26 575

28 116

55 806

(Ordinært) Årsresultat

468 381

157 413

404 923

Overføringer til annen EK

468 381

157 413

404 923

Sum disponert

468 381

157 413

404 923

Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Overføringer og disponering
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Treårsmeldingen er lagt fram av Landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon.

Oslo, 4. desember 2020

Einar Andreas Weider
Leder

Johanne Saxegaard
Nestleder

Bendik Melling Grøthe
Styremedlem

Kristian Dysthe
Styremedlem

Helene Prestvik Karlsen
Styremedlem

Eline Hæåk
Styremedlem

Margrethe Kollerud Overskott
Ansattes representant

Kristian Øgaard
Daglig leder

Fotokreditering:
s. 11 Ukjent
s. 13 Simon Elias Bogen
s. 17 Geir Anders Rybakken Ørslien
s.19 Juliane Holmedahl Stikbakke
s. 23 Magnus Løvrød
s. 27 Solfrid Dullum Johansen, Cecilie Rikter-Ydse
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6.0

Vedleggsoversikt
Årsmeldinger fra regionene 2017, 2018 og 2019
1.
2.
3.

2017 Årsmelding Acta Agder
2018 Årsmelding Acta Agder
2019 Årsmelding Acta Agder

4.
5.
6.

2017 Årsmelding Acta Hordaland
2018 Årsmelding Acta Hordaland
2019 Årsmelding Acta Hordaland

7.

2017 Årsmelding Acta Møre

8.
9.

2018 Årsmelding Acta Nord
2019 Årsmelding Acta Nord

10. 2018 Årsmelding Acta Nordland
11. 2019 Årsmelding Acta Nordland
12. 2017 Årsmelding Acta Oppland
13. 2018 Årsmelding Acta Oppland
14. 2017 Årsmelding Acta Rogaland
15. 2018 Årsmelding Acta Rogaland
16. 2019 Årsmelding Acta Rogaland
17. 2017 Årsmelding Acta Sogn og Fjordane
18. 2018 Årsmelding Acta Sogn og Fjordane
19. 2019 Årsmelding Acta Sogn og Fjordane
20. 2017 Årsmelding Acta Telemark
21. 2018 Årsmelding Acta Telemark
22. 2019 Årsmelding Acta Telemark
23. 2017 Årsmelding Acta Trøndelag
24. 2018 Årsmelding Acta Trøndelag
25. 2019 Årsmelding Acta Trøndelag
26. 2017 Årsmelding Acta Vestfold/Buskerud
27. 2018 Årsmelding Acta Vestfold/Buskerud
28. 2019 Årsmelding Acta Vestfold/Buskerud
29. 2017 Årsmelding Acta Øst
30. 2018 Årsmelding Acta Øst
31. 2019 Årsmelding Acta Øst
32. 2017 Årsmelding Acta Østfold
33. 2018 Årsmelding Acta Østfold
34. 2019 Årsmelding Acta Østfold
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