NORME
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

ÅRSRAPPORT 2012 – 2013

Styret i NORME har følgende sammensetting:
Øyvind Åsland (leder), Tor Erling Fagermoen (nestleder), Kari Margrethe Solvang, Jeffrey Huseby,
Terje Bjerkås, Hildegunn Gjesdal Tennebø og Roar G. Fotland.
Varamedlemmer: Grethe Raddum, Jørgen Haug og Jorunn Andestad Langmoen.

Rolf Kjøde avsluttet sitt verv som styreleder ved årsmøtet 4. september 2012. Det samme gjorde
Andreas Nordli, som var nestleder.

Årsrapporten dekker perioden 1. juni 2012 – 31. mai 2013. Styret har i denne perioden hatt seks
møter og behandlet 65 saker. Referatene sendes til medlemsorganisasjonene i forbindelse med
innkallingen til årsmøtet.

1. Årsmøtet 2012 og styret 2012/2013
Årsmøtet 2012 ble holdt 4. september i Festsalen i Staffeldtsgate i forkant av LINK-konferansen.

Valgene ga følgende resultat: Øyvind Åsland ble valg som styreleder for ett år.
Følgende ble valgt som styremedlemmer for 2 år:
Tor Erling Fagermoen, Laget, Hildegunn Gjesdal Tennebø, Normisjon og Roar G. Fotland,
Metodistkirkens misjonsselskap.
Følgende ble valgt som varamedlemmer for ett år: Grethe Raddum, Areopagos, Jørgen Haug,
Misjonsalliansen og Jorunn Andestad Langmoen, Israelsmisjonen.

2. Økonomi
Regnskapet for 2012 viser et overskudd på 38.585 NOK. Regnskapsfører og revisor råder NORME til å
ha en viss økonomisk buffer i egenkapital, i tilfelle uforutsette utgifter og for å gi handlingsrom til
endringer på områder styret ser det ønskelig.

A. Inntekter

1) Medlemskap og kontingenter fra kirkesamfunn/organisasjoner
Kontingenten fra kirkesamfunn og organisasjoner er vår økonomiske bærebjelke. I 2013 økte
kontingenten med 4 % etter SSBs indeks for gjennomsnittlig lønnsøkning. Per. 1. juni har 42 av 43
organisasjoner/kirkesamfunn betalt sin medlemskontingent. Styret takker med dette våre 42
medlemskirker/-organisasjoner for deres bidrag gjennom medlemskontingenten. (Tallene er
avrundet til nærmeste 500 eller 250 NOK.)

Medlemsoversikt pr 1. juni 2013:

(kontingent samt medlemmer i vedk. klasse i parentes)

Kategori 5

3 stk.

(46.000)

(NMS, NLM, Normisjon)

Kategori 4

4 stk.

(34.500)

(Areopagos, Misjonsalliansen, Frelsesarmeen, PYM)

Kategori 3
UiO,

14 stk. (23.000)

(MUG, Frikirken, IMF, Bibelselskapet, Stefanusalliansen,

Misjonsforbundet, Israelsmisjonen, Baptistkirken, Åpne
Dører, DFEF, NKSS, Kristent Nettverk, Troens Bevis)
Kategori 2

12 stk. (11.500)
Wycliffe,
M.het Vegårds)

(Metodistkirken, DELK, HimalPartner, AsiaLink, EO,
Navigatørene, KIA, Samemisjon, NMS U, Guds

Kategori 1

10 stk. (5.750)
Bibelleseringen,
KMM)

(KABA, Tent, Frontiers, LMF, OM, SMR,
Damaris, Litteraturmisjonen og

Totalt 43 medlemmer; sum kontingenter 783.000 NOK

Endringer i 2013: Kristen Muslimmisjon (KMM) har i 2013 blitt flyttet fra kategori 2 til kategori 1,
etter søknad i 2012 på grunn av store kutt i gaveinntekter de siste årene. Mission Aviation Fellowship
(MAF) har blitt flyttet fra kategori 1 til 2 i 2013 etter stor økonomisk vekst de senere årene.

2) Personlige medlemmer og menigheter
Personlige medlemmer:
Per 10. juni 2013 har enda ikke fristen for innbetaling av de personlige kontingentene forfalt.
I 2012 har 21 enkeltmedlemmer betalt kontingent pr 31.des. (á kr 300), mot 43 året før. I mai 2013
ble det sent ut en spesiell oppfordring til hele NORME-nettverket om å melde seg inn i NORME.
Foreløpig har dette initiativet resultert i to nye innmeldinger og to utmeldinger.

Menigheter: Per 1. juni i 2013 er enda ikke fakturaene sendt ut til menighetene for kontingent for
2013.

B. Utgifter

Medlemskontingenter og internasjonale gaver:
Styret har gjort et vedtak på at European Evangelical Alliance og Lausanne-bevegelsen skal tilgodeses
med det samme beløpet. I 2012 har kontingenten til European Evangelical Alliancet vært på 3 500€,
og EEMA sin på 500€. Tilsvarende har Lausanne-bevegelsen mottatt 4 000€ (fordelt på direkte støtte
og støtte til et konkret bokprosjekt).

Etter samlokaliseringen med Digni har leieutgiftene økt til 50 000 NOK. Regnskapsfører i Mo i Rana
gjør en god jobb, med en godtgjørelse på 4000 NOK. Vi har også en rimelig revisor (5 500 NOK).
Daglig leder i NORME har pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse (SPK). Disse tingene gir en
økonomisk innsparing på administrasjonskostnader. Øvrige utgifter kommer frem i regnskapet.

3. Virksomhet knyttet til NORMEs
Det er ulikt aktivitetsnivå innen NORMEs komiteer/nettverk/grupper. Her kommer en oversikt over
aktivitet i regi av NORME:

A. Missiologisk Forum
Styringsgruppen for Missiologisk Forum har i perioden hatt følgende medlemmer: Knud Jørgensen
(leder), Vija Esenberga Herefoss, Roar Fotland, Knut Hallen, Heidi Westborg Steel og daglig leder.
Erling Lundeby og Rolv Olsen har gått ut av gruppen og inn har Hans Aage Gravaas og Knut Edvard
Larsen (fra Egede) kommet.
Missiologisk Forum eksisterer nå på syvende år, og er blitt et viktig forum for missiologiske tema og
debatter. To-tre møter avholdes hvert år, hovedsakelig på Menighetsfakultetet.
18. september arrangerte Missiologisk Forum, Digni, Normisjon og HimalPartner fagdag om mental
helse i Nepal. Hovedgjest var Mark Galpin.
22. november 2012 var det Missiologisk Forum med «Together towards life, mission and evangelism
in changing landscapes», misjonsdokumentet fra Kirkenes Verdensråd som tema. Gjest på forumet
var Jooseop Keum fra KV, som kom med en uformell invitasjon til tettere samarbeid med den norske
misjonsbevegelsen og NORME. KV ønsket også å samle responsen på dokumentet i tidsskriftet IRM.
29. januar var Missiologisk Forum medarrangør til misjonsuken på Menighetsfakultetet gjennom
Myklebust-forelesningen hvor misjon som forsoning var tema. Hovedgjest var Robert Schreiter.
14. mars 2013 var tema Menneskerettigheter, trosfrihet og misjon. Den dagen hadde vi besøk av
generalsekretær i Amnesty International Norge; Jon Peder Egenæs, leder for Helsingforskomiteen;
Gunnar Ekeløve-Slydal og forsker Marte Nilsen i forskningsinstituttet PRIO. I paneldebatten var også
Kjell Magne Bondevik med, samt Afrika-kjenner Yacob Tesfai.

Missiologisk Forum gikk i pluss med 390 NOK i 2012, og vi har hatt i snitt rundt 50 deltagere på
fagdagene i 2012/2013. Ved forumet i mars var en hel skoleklasse fra Fjellhaug med.

B. Lederdagen
Lederdagen 2012 ble arrangert 6. desember i festsalen, Høgskolen i Staffeldtsgate. Rundt 40 ledere
fra den norske kirke og NORMEs medlemskirker/-organisasjoner deltok. Temaet var «Ordet fanger, hva skjer med lederens liv og tjeneste når vår tydelige lære møter en fremmed virkelighet?». Jan
Gossner var hovedtaler på Lederdagen.

Lederdagen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for evangelikale kirkeledere. Samtlige daglige
ledere for NORMEs medlemskirker og organisasjoner inviteres, sammen med en gruppe
toneangivende evangelikale fra ulik sammenheng, noe som gir ledene mulighet til å møtes, både på
tvers av tilhørighet, geografi og alder. Også flere yngre ledere inviteres til Lederdagen, og prioriterer
denne.

C. LINK

LINK-konferansen 2012 ble arrangert i Storsalen menighet i Oslo 4. og 5. september. Tema for LINK
2012 var Hvor langt må man reise for å bli misjonær?, og for seg spørsmål som misjon i eget land,
behov og målgrupper, roller og forventninger, etc. Hovedtalere var Molly Wall fra Operation World
og Krish Kandiah fra Evangelical Alliance UK. LINK 2012 hadde over 150 deltagere (de fleste både
tirsdag og onsdag). Studenter fra både Gå Ut Senteret, Fjellhaug, MF og HLT var med på LINK.

Tirsdags kveld fikk vi lovsang fra gruppen Kristen Multikulturell Ungdom (KMU), LINK-gjester og tale
med Krish Kandiah. En gruppe studenter fikk muligheten til å evaluere norsk misjon. Onsdagen fikk vi
mer statistikk og tallmateriale fra Operation World, paneldebatt og gode samtaler ved bordene. Nytt
av året var Speed Learning, som gav 10 misjonsledere/ressurspersoner mulighet til å dele sine tanker
om temaet.

D. Aksjon Håp
Forvaltningen av Aksjon Håp fra 2006 er nå avsluttet. NORAD godkjente i mars 2013 rapporteringen
fra Aksjon Håp og bekreftet og avtaleforpliktelsene er oppfylt og dermed at avtalen om Aksjon Håpmidler er avsluttet. Registreringen Aksjon Håp i Brønnøysundregisteret er avviklet fra 1. juni 2013. To
konti i Sparebanken Pluss er avsluttet og omtrent 24 000 NOK er overført til NORMEs konto.
Aksjon Håp overførte arbeidet med søknad om NRKs tv-aksjon til Digni. NORMEs
medlemsorganisasjoner har allikevel vært invitert til å delta i søknaden, noe fire av dem har gjort.
Dignis søknad ble ikke valgt ut i 2013.

E. UFAB, Utstasjonerte familier med barn
Styret vedtok 24. oktober 2012 å starte en komite som arbeider for å ivareta misjonærfamilier og
barnas situasjon i utlandet, en slags Member Care for utsendinger med familie. Komiteen har fått
navnet UFAB, Komiteen for Utestasjonerte Familier med Barn. En midlertidig gruppe nedsatt av
styret, har jobbet med dette i løpet av 2012. Seks organisasjoner er nå invitert til å delta i en slik
komite, med oppstart og konstituering i juni 2013. Funksjonene til skolekomiteen vil også gå inn i
denne. Skolekomiteen under NORME arrangerer hvert år et kort innføringskurs for misjonærer og
utsendinger i samarbeidskirkene. Kurs for 2012 ble avholdt 25. til 28. juni på Gå Ut Senteret i Hurdal.
I 2013 arrangeres kurset 24. til 27. juni. Her har NORME kun en informasjonsoppgave.

F. Misjonsstatistikken
NORMEs misjonsstatistikk har gitt viktig informasjon om misjons-Norge som NORME. Statistikken har
omfattet alle organisasjoner /kirkesamfunn tilknyttet NORME som arbeider med internasjonal
misjon. Dermed har NORMEs misjonsstatistikk gitt et relativt godt bilde av norsk misjon globalt.
Midler brukt i Norge har ikke vært med i statistikken.

NORMEs styre har i 2012 jobbet med fornyelse av statistikken og spørreskjemaet. Det var ønskelig at
statistikken reflekterer bedre ulike typer korttidsengasjement, som prosjektmisjonærer, ettåringer,
team-arbeidere, såkalte pendlermisjonærer og andre grupper utenom de tradisjonelle
langtidsmisjonærer. I tillegg inkluderer den nye statistikken mye av Norgesarbeidet, som var
fraværende tidligere. Den nye statistikken gjennomføres i samarbeid med Digni og Fjellhaug, og vil
legges frem på Årsmøtet 2013.

G. Ungdomsledernettverket.
Etter Lausanne-kongressen i Cape Town kom det frem et ønske om å samle yngre ledere i NORMEnettverket. Daglig leder har invitert ungdomsledere i nettverket til en samling i desember 2013 som
dessverre måtte utsettes. Men det holdes kontakt med ungdomsorganisasjonene og sommeren 2013
vil flere stevner og konferanser besøkes.

Misjonskonferansen Reach 13 i Oslo samlet rundt 100 unge. Det jobbes også med rekruttering av
norske ungdommer til Mission-net i Tyskland ved nyttår (2013/2014). Willy og Kari Anne Meberg er
kontaktpersoner i Norge for Mission-net. NORME ønsker å samle et utvalg som kan jobbe videre med
NORME Next Generation i fremtiden. Ledertreningsprogrammet Liv i Ledelse (eng: Arrow) er også en
del av denne satsingen.

4. Organisasjoner og nettverk i Norge, som NORME har en relasjon til
A. DAWN
DAWN er et nettverk for menighetsplanting som ledes av Øyvind Augland. Daglig leder deltok på
DAWNs lederforum i januar 2013, et forum som samler menighetsplantere fra mange kirker og
organisasjoner i NORME-nettverket. NORME har hatt en informasjons-funksjon i forhold til DAWNnettverket, som ble startet som et initiativ under NORME-paraplyen.

B. Digni
Kontakten med Digni har økt, spesielt i forbindelse med samlokaliseringen. Generalsekretær i Digni,
Jørn Lemvik, møter i NORME-styre som observatør, og daglig leder i NORME inviteres gjensidig til
Dignis styremøter. Jørn Lemvik har i 2012 vært med i den midlertidige komiteen som har arbeidet
med Utsendte familier med barn (som har resultert i UFAB-komiteen). Våren 2013 var det planlagt to
seminardager sammen med Digni og Egede-instituttet om Makt og Partnerskap (Power and
Partnership) som er utsatt til november. Høsten 2013 planlegges en felles Missiologisk Forum-dag
med fokus på anti-korrupsjon og gjennomsiktighet i medlemsorganisasjoner og søsterkirker.

C.

Egede Instituttet

NORME inviteres til Egedes representantskapsmøte. Det er god kontakt mellom NORME og Egede
Instituttet, og den oppleves som verdifull. Det jobbes med en konferanse om Power and Partnership
for høsten 2013 sammen med Egede og Digni.

D. Global Day of Prayer
Nasjonalt bønneråd arrangerer den norske delen av Global Bønnedag 1. pinsedag. NORME anbefaler
norske menigheter og organisasjoner å følge bønneopplegget til Global Bønnedag.
I tillegg formidler vi materiell fra bønneuken for kristen enhet og den evangeliske alliansens
bønnemateriell for en uke i januar hvert år.

E. Kirkens Nødhjelp.
NORME er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap. I 2012 var NORME representert på
representantskapsmøtet i Trondheim ved daglig leder. I 2012 var Kirkens Nødhjelps vedtak vedr.
Reproduktiv Helse i prosjekter som jobber med kvinner, rettigheter og helse, hvor de åpner for å
støtte arbeid for selvbestemt abort i prosjektland kontroversiell. Saken ble sendt tilbake til stab og
styre for å jobbe videre med den. I 2013 var NORME representert ved Ragnhild Mestad, NMS, på
representantskapsmøte i Sandnes 23. og 24. mai.

F. Norges Kristne Råd
NORME er observatør i Norges Kristne Råd, og Norges Kristne Råd, ved Knut Refsdal, har samme
status i NORME-styret. Daglig leder har deltatt på NKRs styremøter i 2012 og 2013, og på Rådsmøte i
Kristiansand 12. og 13. mars 2013. Ved rådsmøtet i NKR var daglig leder med i redaksjonsgruppen for
møtet. Daglig leder har også vært med på Norges Kristne Rås fagdag om lokaløkumenikk 5. april.
Kontakten med NKR oppleves nyttig og ved utdelingen av årets Økumenikkpris kan jeg nevne at det
var NORMEs forslag til kandidat som ble fulgt.

NORME har i denne perioden jobbet sammen med Norges Kristne Råd om planer for en felles
Misjonskonferanse i 2014. Foreløpig dato er siste helgen i oktober 2014, i Stavanger. I tillegg har
NORME vært med på et forberedende arbeid for en felles gudstjenestekampanje, sammen med
Norge Kristne Råd.

G.

Willow Creek

Samhandling og kontakt med Willow Creek i Norge har vært liten etter at Halldis Kirkeng avsluttet sitt
engasjement i Lederdags-komiteen. Willow Creek har fått ny ansatt i Norge i april 2013, som er Elin
Maria Haugland.

5. Internasjonale organisasjoner og nettverk som NORME har en relasjon til

A. EEA – European Evangelical Alliance
Som Norges kontor for den evangeliske allianse er NORME medlem i World Evangelical Alliance, og
deltar i European Evangelical Alliance samlinger. EEA sin generalforsamling EEA ble gjennomført i
Barcelona, oktober 2012. Ole Magnus Olafsrud og Anne Lise Søvde deltok fra Norge.
Generalsekretær i EEA, Niek Tramper fra Nederland, meddelte sin avgang fra stillingen som
generalsekretær fra årsskifte 2012/2013. Ny generalsekretær er Thomas Bucher, som kommer fra en
lederstilling i Operation Mobilization.

Den internasjonale bønneuken: I en årrekke har NORME oversatt og distribuert bønnemateriale fra
EEA. Siden 2011 har vi ikke oversatt bønnematerialet til norsk, men sendt ut det som lages på
engelsk. I tillegg har vi skrevet om bønneuken på vår nettside.

Kontakt med World Evangelical Alliance: I februar 2013 fikk NORME besøk av Bertil Ekström som
leder Missions Commission i WEA. Styret har også jobbet med forslag til temaer for
generalforsamlingen i WEA i 2014 som skal være i Seoul i Sør Korea.

B. EEMA:
NORME er også en av støttepartnerne i European Evangelica Missions Alliance/Association. NORME
har deltatt på konferanser og samlinger i regi av EEMA ved Ole Magnus Olafsrud. Styret har drøftet
medlemskapet i EEMA, men så langt vedtatt og fortsatt støtte EEMA med medlemskontingent.

C. Lausanne- bevegelsen
Dette er vår andre viktige relasjon internasjonalt ved siden av EEA. Lausanne-bevegelsen har fått ny
leder i 2013, Michael Oh, en amerikansk-koreaner som bor i Japan. International Deputed Director
for Europa er fra 2012 Jean Paul Rempp, som også leder nettverket med organisasjoner som jobber
for å nå jødene med evangeliet. Ole Magnus Olafsrud er en del av en referansegruppe for Jean Paul
Rempp. Rolf Kjøde har plass i Lausannes internasjonale råd. I juni 2012 ble det arrangert en
lederkonferanse i Bangalohre, India hvor Michael Oh også ble innsatt som ny leder. Fra Norge reiste

Berit Helgøy Kloster, Steinar Opheim, Rolf Kjøde, Ole Magnus Olafsrud, Lars Dahle og Knud
Jørgensen.

D. European Leadership Forum – ELF
Et av de sentrale og voksende evangelikale møtesteder hvor ikke minst yngre ledere samles. Årets
samling var i Wisla, Polen, 25.-30. mai. Daglig leder i NORME deltok, sammen med en delegasjon på
rundt 40 andre norske, deriblant en gruppe internasjonale studenter fra Oslo International Bible
College. NORME har i flere år tatt opp at Misjon står relativt svakt på ELF-uken. På årets ELF tok
NORME, ved daglig leder, initiativ til et Mission Track for misjonsledere under ELF.

E.

EEMC

European Evangelical Mission Councils samler Europeiske Misjonsråd en gang i året. I februar 2013
møttes rådene i København. Fra Norge representerer både Digni og NORME de norske
misjonsorganisasjonene i EEMC. Tema for årets konferanse var Migrantmenighetene og deres
relasjon til misjonsorganisasjonene. Neste år, i 2014 skal samlingen avholdes i Norge.

F.

Eurochurch

Eurochurch er et misjonalt forum for Europa, hvor intensjonen er å bringe sammen «academia &
practitioners». Eurochurch ledes av Dr. Martin Robinson. Helge Hollerud fra Frikirken representer
NORME i styringsgruppen for Eurochurch.

6. NORME har deltatt på følgende samlinger i rapportperioden:
Daglig leder i NORME inviteres til en rekke ulike sammenhenger. Enkelte ganger sendes en annen
representant fra styret eller en av komiteene på vegne av NORME. Ved flere av disse samlingene har
vi blitt bedt om å delta aktivt med innlegg og foredrag. Andre arrangementer er kompetansehevende
og/eller nettverksbyggende.

12. juli

Oases preste/lederdag

28. august

Møte med Guatemalas utenriksminister og Evangelical Alliance-leder

28.-30. sept.

Misjonskonferanse Sandnes, PYM

8.-12. okt.

generalforsamling EEA

16. oktober

bispemøtets årskonferanse, debatt om tidlig ultralyd, etc.

19. oktober

panelsamtale om Israel, Den norske Israelsmisjonen

7.10. nov

Lausanne-konsultasjon om media, Gimlekollen Kristiansand

29. november paneldebatt Litteraturhuset
8. januar

seminar Stålsett-utvalget, Kirkens Hus

14.-15. jan

DAWN konferanse

22. januar

høring i Stortingets familiekomite

22. januar

konsultasjon om Kirkeasyl, Oslo domkirke

4. februar

utdeling av Livsvernprisen, Menneskeverd

12.-14. februar Samling med de nordiske Misjonsrådene
25. februar

Bibelstudie, NMS-U

27. februar

Fagdag MF, Klimavalg 2013

28. feb 1.mars Oslo symposium
11. april

teologiforum, Pinsebevegelsen

12.-13. april

Rådsmøte, Norges Kristne Råd

5. april

Fagdag MF; lokaløkumenikk

8. mai

Avskjedsforelesning MF (Tormod Engelsviken)

16. mai

Seminar hos Digni om «nyt Afrika»

25.-30. mai

ELF, Wisla Polen

4. juni

Ledersamling med Loren Cunningham

12. juni

Frokostmøte ang. varsling om misligheter, BDO

22. juni

35-årsjubileum med Wycliffe

7.

Et utvalg saker behandlet i NORMEs styre

Referat fra samtlige styremøter det siste året sendes ut i samlefil til alle medlemmer i forbindelse
med innkallingen til årsmøtet. Av saker som er behandlet i NORMEs styre i rapportperioden, er flere

av dem nevnt allerede under punkt 3; «Aktiviteter i NORME-nettverket». I tillegg vil vi spesielt peke
på følgende saker:

A. Endring av NORMEs vedtekter.
NORME ble av Årsmøtet 2012 bedt om å se på to ting i NORMES vedtekter; - valgordningen for
styreleder for styreledervervet og – hvilke ordninger som skal gjelde for rekrutering til Valgkomiteen.
Sak 7/12 fra Årsmøtet 2012 skal legges frem for Årsmøtet 2013. Styrets forslag innebærer at
Valgkomiteen har ansvar for å foreslå minst en kandidat til komiteen. Med tanke på styreledervervet
foreslår styret at Styreleder kan gjenvelges selv om styreleder var medlem av styret da
vedkommende ble valgt til leder.

B. Ny statistikk for NORME og Digni
NORME-styret tok i 2011 initiativet til å fornye misjonsstatistikken som salmes inn hvert år. Styret
satt ned en komite jobbet med dette i 2012; bestående av Jan Eivind Viumdal (Digni), Frank Ole
Thoresen (Fjellhaug/MF), Rolv Olsen og daglig leder. Styret har valgt å kalle dette en medlems- og
misjonsstatistikk. Se mer informasjon i punkt 3 F.

C. UFAB
Styret vedtok 24. oktober 2012 å starte en komite som arbeider for å ivareta misjonærfamilier og
barnas situasjon i utlandet. Komiteen fikk navnet UFAB, Komiteen for Utestasjonerte Familier med
Barn. En midlertidig gruppe nedsatt av styret, har jobbet med dette i 2012, bestående av Heidi
Westborg Steel, Kari Margrethe Solvang, Jørn Lemvik og Anne Lise Søvde. Seks organisasjoner er nå
invitert til å delta i en slik komite, med oppstart og konstituering i juni 2013. Funksjonene til
skolekomiteen vil også gå inn i denne. Se punkt 3 E for mer informasjon.

D. Felles misjonskonferanse med Norges Kristine Råd
Styret har også jobbet med en nasjonal misjonskonferanse i 2014; en slags oppfølger på Edinburgh
2010 med fokus på unge. Dette arbeidet er satt i gang i samarbeid med Norges Kristne Råd. NORMEstyret foreslått Stavanger-området som sted for konferansen. Pinsemenigheten Klippen, Sandnes,
IMI-kirken, Ungdom i Oppdrag, Rogaland, Misjonshøyskolen og NMS vil være lokale
samarbeidspartnere for konferansen.

E.

Klimavalg 2013

I anledning stortingsvalget i september 2013 har over 70 organisasjoner stilt seg bak aksjonen
Klimavalg 2013. Aksjonen søker å sette klima på dagsorden i valgkampen og utfordrer politikerne til å

gjøre gode klimaprioriteringer. Styret i NORME har ønsket å gi sin tilslutning til kampanjen Klimavalg
2013 som en del av NORMEs sosiopolitiske engasjement.

8.

Administrasjon og informasjon

Administrasjon:
Daglig leder tar selv alle administrative oppgaver. Daglig leder er også sekretær for Missiologisk
Forum, Styret, Aksjon Håp, LINK og de andre komiteene som jobber under NORME. Daglig leder har
relativt tett kontakt med styret gjennom Styreleder, som følger opp vedtak. IKT-tjenester leveres av
NLM IKT Service (nå Norsk Datasenter).

Informasjon:

9.

•

NORME-nytt: En epostbasert nyhetsbulletin – sendes ut hver måned til alle medlemmene.
Dette er et viktig kontaktledd og synlighetsskapende medium for NORME.

•

NORME-brev til hovedledere: Et månedlig brev til generalsekretærer og hovedledere som
inneholder tilpasset informasjon som ikke gjelder hele organisasjonen. Disse har enten
kommet en gang per måned eller i mindre doser flere ganger i måneden.

•

NORMEs nettsider: Siden oppdateres jevnlig med stoff om NORME-aktiviteter og annet
aktuelt stoff.

•

NORME på Facebook: Nytt i 2013 er at NORME har en egen side på Facebook. De som liker
siden vår, vil man få oppdateringer når det legges ut noen nytt på siden.

•

Media: NORME er godt kjent innen det evangelikale Norge hvor vi skal være en
serviceorganisasjon. Ute blant vanlige kristne er vi mindre kjent. Daglig leders faste spalte i
Dagen i tillegg til jevnlige smånyheter i kristen media bidrar til synliggjøringen.

Strategi og måloppnåelse

Den årlige handlingsplanen for 2013, vedtatt av styret, er et viktig arbeidsdokument når vi skal
vurdere egen måloppnåelse. I tillegg vil jeg nevne femårs strategiplan for perioden 2012-2016 for
våre langtidsmål. Mange av områdene er godt dekket, men vi har også områder hvor vi ikke er i mål
med arbeidet, eller hvor vi har valgt andre løsninger enn først skissert.

Noen utfordringer i årene som kommer

Migrantkirkene og migrantkonferanse: I følge strategien skal NORME holde kontakt med
migrantkirkene og forberede en konferanse med migrantkirkeledere og norske kirkeledere i Oslo/
Østlandsområdet. Vi ser at det holdes god kontakt med migrantmenighetene gjennom blant annet
Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i NKR. I tillegg har DAWN i år gjennomført en stor undersøkelse om
migrantmenigheter. Siden dette arbeidet allerede er i god gang tenker vi at NORME bør se hvordan
vi best kan koordinere dette arbeidsfeltet sammen med enheter som allerede er på banen. I tillegg
vil NORME jobbe for å øke deltagelsen på LINK og andre arrangementer blant migrantkirkene.

NORMEs sosiopolitisk profil: Styret har vedtatt at daglig leder skal sette sammen en ressursgruppe
som kan hjelpe til å velge, og vurdere saker, etc. Det er ønskelig at aktiviteten skal koordineres noe
med andre aktører som Skaperkraft og Nordisk Nettverk for ekteskapet, evt. andre. Daglig leder har
flere ressurspersoner på ulike felt som kan konfereres med, men ingen komite på linje med
Lederdagskomiteen eller styringsgruppa for Missiologisk Forum. Dette vil også jobbes videre med.

Flere unge engasjert i misjon: Vi trenger et større engasjement blant ungdom for misjon.
Engasjementet finnes nok allerede, men det er viktig at disse ungdommene møter misjonsledere og
andre representanter for etablerte organisasjoner. Et slikt møtested ønsker vi å skape, blant annet
med LINK-konferansen. I tillegg vil NORME være med på konferanser og møtesteder for
misjonsengasjert ungdom.

Liv i Ledelse – toårsprogrammet: Den siste toårsrunden i Liv i Ledelse-programmet ble avsluttet i mai
2007. Arbeidet med å forberede et nytt og akkreditert opplegg har ikke lyktes. Etter flere år uten
kurs, jobbes det nå med å få på plass resurspersoner og ledere for å starte et nytt Liv i Ledelse-kurs.

Oslo 24. juni 2013

Øyvind Åsland
styreleder

Anne Lise Søvde
daglig leder

Tor Erling Fagermoen
nestleder styret

