
Årsmelding 2018 Acta – barn og unge i Normisjon region Rogaland 
 

Vi kjenner på takknemlighet for å være med på det som Gud gjør i og blant barn og unge i regionen. 

Normisjon sin visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Acta, barne- og 

ungdomsarbeidet i Normisjon, har både gode verktøy og viktige arenaer som vi inviterer til for at 

dette skal skje. 

 

I januar 2018 var det landsmøte i Trondheim for Acta – barn og unge i Normisjon. Denne 

årsmeldingen tar utgangspunkt i hovedpunktene i denne. Handlingsplanen finner du på 

https://acta.no/om-acta/ 

  

Lev sammen 

Utruste lokale ledere og etablere relasjoner og møtepunkter mellom dem. Styrke sammenheng 

mellom leir og lokallag (fra handlingsplanen). 

 

Vi er en del av Guds familie og drømmen er at flere barn og unge skal få oppdage og erfare det. De 

lokale fellesskapene er viktige arenaer. I region Rogaland har vi nå rett i overkant av 130 lokale 

fellesskap som er meldt inn. Til sammen har vi ca. 6000 medlemmer, så det er mange barn og unge 

som får gleden av å være med. Vi ønsker å uttrykke stor takknemlighet til alle lokale ledere som står i 

en viktig tjeneste. 

 

Vi har ikke mulighet til å følge opp alle fellesskapene like tett som før. Resursene har minket med 

årene og dermed er prioritering nødvendig. Vi ser at Agenda 1 er en god og viktig arena å invitere til. 

Gjennom Agenda 1 kan vi stå sammen om å disippelgjøre og nå ut til enda flere mennesker. Nå er det 

også barne- og ungdomsledere med i Agenda 1, og vi håper flere blir med etter hvert.  

To ganger i halvåret inviterer vi ungdomsledere til en lederlunsj hvor vi deler erfaringer og ber for 

hverandre. Gode og viktige relasjoner bygges gjennom slike møtepunkt. 

 

Soul Children-bevegelsen fortsetter å vokse. I vår region har vi nå 27 kor. Det er Soul Kids-kor for 5 år 

til 4.kl, Soul Children-kor for 5.-10.kl. og i tillegg har vi noen Soul Teens i alderen over dette.  

Rogaland har flest Soul Children-kor i hele landet. Vi er rikt velsignet. Visjonen er «Å vinne og bevare 

unge for Jesus Kristus med sang og musikk de kjenner seg igjen i.» Gjennom det musikalske, det 

sosiale og det åndelige er korene med og legger til rette for at evangeliet skal nå frem og inn i 

hjertene. Sang og musikk er fantastiske virkemiddel for å nå inn med budskapet. Budskapet får 

mulighet til å bli værende og gro. Korene gir de unge mulighet til å vokse i tro, kjennskap og 

kunnskap til Jesus. Lederne fikk tilbud om å reise til Lederkonferanse i Oslo i mars og flere kor fra 

Rogaland var representert. Vi lærte nye sanger, hadde regional samling og fikk mulighet til å velge 

seminar blant aktuelle temaer som gjelder hverdagen i korarbeidet. Dette var også et ledd som 

forberedelse foran den store festivalen for korene i oktober hvor 2200 barn fra hele landet deltok. 

Her deltok halvparten av korene fra vår region.  

En av Soul Children sine verdier er å prege samfunnet. Vi ser stadig at korene våre er delaktige på 

forskjellige arenaer. Det er en verdi i seg selv at koret sprer sine gode tekster og sitt engasjement. De 

setter spor. Blant annet ved å synge på arrangement, som for eksempel Jærgårdsfestivalen på Klepp.  

 

 

 

 



Impuls er vårt største fellesskap og det største arrangementet som er i regionen. Over 2000 

ungdommer og 500 ledere samles til ei helg med fokus på Jesus gjennom tilbedelse, undervisning og 

fellesskap. Impuls vet vi har en stor betydning både for enkeltmennesker og for ungdomsarbeid. 

Hvert år hører vi historier om ungdommer som på Impuls tar valget om å følge Jesus. Det er 

fantastisk! Det er også en viktig arena for å møte ungdomsledere og bruke tid sammen med dem. Det 

er en egen lederkafé under Impuls som lederne kan benytte seg av. 

 

Leirarbeidet vårt er vi også utrolig glad og stolt over. Her opplever vi barn og unge som gjennom en 

leir får både kunnskap og kjennskap til Jesus. Vi har en fantastisk ledergjeng som ønsker å gi videre 

noe av det de selv har fått høre og oppleve gjennom leirarbeidet. Dette året har vi også startet 

prosessen med å få et enda tettere samarbeid mellom leirarbeidet og leirstedet. Dette vil vi fortsette 

med inn i 2019 og vi håper at dette kan være med å styrke både leirarbeidet og leirstedene. 

 

10:13-festivalen har blitt flaggskipet i leirarbeidet. Her har festivalledelsen, sammen med over 100 

ledere, vist at det er mulig å sprenge grenser. Over 300 deltakere ble invitert til ei uke med fokus på 

Jesus, fellesskap, misjon, kjekke aktiviteter og alt som hører til. Sjekk 1013.no for mer informasjon 

om denne festivalen. 

 

Vi har i 2018 presentert «Enkel Kirke» som et verktøy for våre leirledere. Dette er en modell for å 

leve livet sammen med Jesus på, både alene og sammen med andre i en huskirke. Vi håper dette kan 

være med å legge til rette for flere fellesskap blant lederne. Modellen er hentet fra arbeidet i 

Kambodsja. 

 

 

Gå sammen 

Styrke rekruttering og oppfølging av medvandrere. Videreutvikle regional ledertrening i samarbeid 

med lokale fellesskap og i tråd med den helhetlige planen for lederutvikling (fra handlingsplanen). 

 

Vi har allerede nevnt at vi har mange ledere som står i en viktig tjeneste, både lokalt, i leirarbeidet og 

på festivaler. Lederoppfølging og ledertrening skjer gjennom leirlederkurs på Horve og 

leirlederkvelder på Stemnestaden og Vaulali. I tillegg arrangeres det «Takk-for-innsatsen-leir», både 

nord og sør for Boknafjorden. Dette er ei helg hvor vi får vise takknemlighet til alle ungdommene 

som har deltatt det siste året som ledere på leir. Som nevnt er også Agenda 1 en viktig arena for å gå 

sammen med ledere. 

 

Når vi reiser på leir utfordrer vi lederne til å ta nye oppgaver. Ulike ledere utfordres av ulike 

oppgaver. En som ofte har vært sett på som en «stor» oppgave er det å holde en kveldsandakt. For å 

komme lederne litt i møte har vi derfor noen ganger valgt å la dem lese en historie fra en bok 

samtidig som det vises bilder på storskjerm. Det har vært en fornøyelse å sitte og være vitne til når 

ledere på denne måten holder sin første andakt, mens deltakerne har fulgt veldig godt med. Når 

ledertrener da i etterkant får mulighet til å gi respons til andaktsholderen ser vi på dette som en 

måte «å gå sammen». 

 

I 2018 startet vi også opp Impact Ledertrening, som er et samarbeid mellom Impuls og Acta 

Rogaland. Høsten 2018 gjennomførte vi Onelife lederkurs for noen ungdommer. Fokuset her er å 

bygge karakter, utvikle ledere og påvirke samfunn.  

 

 



Voks sammen 

Bruke leirer og andre arrangement til å styrke arbeidet med tro på hjemmebane (fra 

handlingsplanen). 

 

Det viktigste familiearbeidet skjer i familiene, gjerne hjemme rundt kjøkkenbordet. Det er her 

hverdagssamtalene er og det er her de gode samtalene om tro kan skje. Vi ønsker å legge til rette for 

at familier kan få både inspirasjon og felles opplevelser de kan ta med seg hjem. Derfor har vi leirer 

som er rettet mot barn og voksne sammen. I Rogaland arrangeres det minileirer og besteleirer på 

våre leirsteder. I 2018 hadde vi en ett-døgns leir på Stemnestaden for familier. Dette håper vi kan 

være en ny og god arena å invitere familier til. 

 

På den ene besteleiren gikk besteforeldre og deltakere sammen på bønnevandring. På en rull med 

papir kunne de bl.a. skrive eller tegne hva de var takknemlige for. Det er mye felles forkynnelse på 

disse leirene, noe som skaper en felles opplevelse. Ikke minst er det flott å se besteforeldre som 

prøver så godt de kan å henge med på alle bevegelsene til sangene! 

 

 

Bygg sammen 

Jobbe for at Acta og Normisjon har felles mål og går i samme retning. Legge til rette for at ansatte 

besøker andre regioner og skoler. Styrke samarbeidet med Den norske kirke (fra handlingsplanen). 

 

Vi er veldig glad og takknemlig for et regionstyre som er så tydelig på at de ønsker å satse på barn og 

unge. Acta er også veldig tydelig på at vi ønsker å stå sammen med Normisjon. Viktige arenaer for oss 

i 2018 har vært Normisjonsfesten på Bogafjell, Inspirasjonsfesten på Stemnestaden, årsmøte og 

Agenda 1.  

 

Actastyret og regionstyret hadde også et felles styremøte i 2018 for å være sammen, dele historier 

og fortelle om gleder og utfordringer i arbeidet. Dette er også med og forsterker at vi er én 

bevegelse. 

 

Vi stilte med stand på en fagdag i regi av Stavanger bispedømme med informasjon om arbeidet i Acta 

og Alpha. Bispedømmet inviterte til et møtepunkt mellom Dnk og ulike organisasjoner. I tillegg har 

det blitt utarbeidet en avtale mellom Dnk og misjonsorganisasjonene («Kirkens Unge») som skal 

gjøre det enklere å få til et samarbeid. 

 

 

Gi videre 

Arbeide målrettet med å etablere flere fellesskap for ungdom og unge voksne. Utruste eksisterende 

fellesskap til misjon lokalt, nasjonalt og globalt (fra handlingsplanen). 

 

I leirarbeidet bruker vi Amigosprosjektet og ønsker gjennom dette å skape misjonsengasjement og 

giverglede. Vi inviterer også med hjemmeværende misjonærer eller frivillige som har et engasjement 

i et av våre prosjekter. 

 

På 10:13-festivalen har vi et eget «India-telt» hvor deltakerne fikk informasjon og muligheter til å 

være med i ulike aktiviteter knyttet til landet. Vi ser dette skaper engasjement og det har også blitt 

opprettet «bønnekontakt» mellom deltakere på 10:13 og jentene på Marta-Maria Bible School. 

 



 

Ansatte 

Per 31.desember 2018 var følgende ansatt i barne- og ungdomsarbeidet i region Rogaland: 

Thomas Thesen (100%), Torunn Fjelde Hansen (100%), Lena Schaal (60%), Lina Fisk Eide (60%), Kjersti 

Hausbjerg Bjerga (50%), Jarle Stokka (10%), Velaug Trodahl (permisjon). 

 

 

Actastyret 

Etter årsmøte på Ålgård i 2018 ble Actastyret som følgende: 

Kristin Sjo Førre (styreleder), Merete Hoftun Bjerga, Elise Frønsdal Øien, Henrikke Sandhåland, Tove 

Karin Hansen og Daniel Tytland. Varamedlemmer ble Joakim Skogen, Knut Olav Tokheim, Sondre 

Arnevik og Mads Even Vold. I tillegg har regionleder Thomas Thesen vært med og Jorunn Løge har 

vært med som regionstyrets representant. Kristin Sjo Førre har deltatt på regionstyret sine møter. 

 

Vi hadde 4 styremøter i 2018 med fokus på hvordan arbeidet er i lokale fellesskap, i leirarbeidet, 

lederoppfølging og handlingsplanen.  


