1

NORME
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

STYRETS ÅRSRAPPORT 2014 – 2015
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) er sammenslåingen av Norsk Misjonsråd, Lausanne
Norge og Norges Evangeliske Allianse. Årsrapporten for 2014-2015 dekker NORMEs virksomhet i
arbeidsåret høsten 2014 og våren 2015.
Vedlagte regnskap og revisjon gjelder kalenderåret 2014.
Styret har i perioden (1. august 2014 til 1. juni 2015) hatt fem møter og behandlet 64 saker.
Referatene sendes til medlemsorganisasjonene i forbindelse med innkallingen til årsmøtet.
Styret i NORME har hatt følgende sammensetting:
Øyvind Åsland (styreleder), Jorunn Andestad Langmoen (nestleder), Terje Bjørkås, Jeffrey Huseby,
Roar G. Fotland, Ruth Skree og Agnes Lid.
Varamedlemmer: Kari Margrethe Solvang, Øyvind Benestad og Roar Fjelde

Årsrapporten 2014-2015 inneholder følgende deler
1. Årsmøtet 2014
2. Økonomi 2014
A. Inntekter
B. Utgifter
3. Administrasjon og informasjon
4. Virksomheter i NORME-regi
A. Missiologisk Forum
B. Lederdagen
C. Link
D. UFAB
E. Misjonsstatistikken
F. Ungdomsledernettverk
G. Sosiopolistisk arbeid
5. Andre prosjekter
A. Agenda UT; sammen i misjon
B. Liv i ledelse
C. ELF, European Leadership Forum
D. Flerkulturelt ungdomsarbeid
E. Nettverk for arbeid med konvertitter
6. Organisasjoner og nettverk som NORME har relasjoner til
A. Norske organisasjoner og nettverk
B. Internasjonale organisasjoner og nettverk
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1. Årsmøtet 2014
Årsmøtet for 2014 ble holdt 30. oktober på Misjonshøyskolen i Stavanger. Møtet ble holdt i forkant
av den felleskristne misjonskonferansen Agenda UT, sammen i misjon.
Valg:
-

Følgende personer ble valgt som styremedlemmer for 2 år: Ruth Skree, Agnes Lid og Roar G.
Fotland.
Følgende personer ble valgt som varamedlemmer for 1 år: Kari Margrethe Solvang, Øyvind
Benestad og Roar Fjelde.
De øvrige styremedlemmene, som ble valgt av årsmøtet i 2013, sitter til årsmøtet 2015:
Terje Bjørkås, Jorunn Andestad Langmoen, Jeffrey Huseby og Øyvind Åsland.

2. Økonomi 2014
Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 43.143 NOK.

A. INNTEKTER i 2014
1) Medlemskap og kontingenter fra kirkesamfunn/organisasjoner og enkeltmedlemmer
Kontingenten fra kirkesamfunn og organisasjoner er NORMEs økonomiske bærebjelke. Oversikten
over kontingenter for 2014 finnes nedenfor:
Medlemsoversikt fra 2014
Kategori 5
3 stk. 47.800 NOK
Kategori 4
4 stk. 35.900 NOK
Kategori 3
14 stk. 23.900 NOK
Kategori 2

12 stk. 12.000 NOK

Kategori 1

10 stk. 6.000 NOK

(NMS, NLM, Normisjon)
(Areopagos, Misjonsalliansen, Frelsesarmeen, PYM)
(MUG, Frikirken, IMF, Bibelselskapet, Stefanusalliansen, UiO,
Misjonsforbundet, Israelsmisjonen, Baptistkirken, Åpne
Dører, DFEF, NKSS, Kristent Nettverk, Troens Bevis)
(Metodistkirken, DELK, HimalPartner, AsiaLink, EO, Wycliffe,
Navigatørene, KIA, Samemisjon, NMS U, Guds M.het Vegårds,
MAF)
(Tent, Frontiers, LMF, OM, SMR, Bibelleseringen,
Damaris, Litteraturmisjonen, KMM og Kristkirken)

Totalt 42 medlemmer har betalt; sum kontingenter 825.600 NOK
Endringer i medlemskap 2014: Troens Bevis meldte seg ut av NORME-fellesskapet i 2014 (gjeldende
fra 1.1.2015). Compassion ble tatt opp som medlemmer på Årsmøtet i 2014, men betaler først
kontingent i 2015.
Personlige medlemmer og menigheter
Personlige medlemmer: I 2014 betalte 43 enkeltmedlemmer kontingent til NORME (á kr 300), mot 36
året før.
2) Andre inntekter
NORMEs øvrige inntekter består hovedsakelig i konferansegebyr som betales inn ved Missiologisk
Forum, Link og Lederdagen. Det er ikke budsjettert at disse arrangementene skal gå med stort
overskudd, men at billettprisen skal dekke utgiftene.
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B. UTGIFTER i 2014
Administrasjon og lønn
NORMEs største utgiftspost er lønn til daglig leder. På grunn av fødselspermisjon har det vært en
liten periode med overlapping av vikar i stillingen i 2014.
Andre kostnader: Leiekostnadene hos Digni er på 52 000 NOK.
Regnskapsfører Bjørge Aass gjør en god jobb, med en godtgjørelse på 4000 NOK. Vi har også en
rimelig revisor Øystein Gunnerød i Ernst & Young i Porsgrunn (5 700 NOK). Daglig leder i NORME har
pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse (SPK). Disse tingene gir en økonomisk innsparing på
administrasjonskostnader.
Medlemskontingenter og internasjonale gaver
Styret har stemt at European Evangelical Alliance og Lausannebevegelsen årlig skal tilgodeses med
omtrent det samme beløpet. I 2014 har kontingenten til European Evangelical Alliance (EEA) vært på
3 500 € (dvs. 29.221 NOK). Lausanne har mottatt en gave på 28.839 NOK.
Til EEMA har vi betalt en kontingent på 600 € (5.589 NOK).
Øvrige utgifter kommer frem i regnskapet.

3. Administrasjon og informasjon
Daglig leder, Anne Lise Søvde, har i perioden vært ute i foreldrepermisjon fra 21. august 2014 til 18.
mai 2015. I den samme tiden har Bård Rebbestad Løkken, vært fungerende daglig leder i NORME.
Det har vært noe overlapping i forbindelse med permisjonen.
Daglig leder tar det meste av de administrative oppgaver. Daglig leder er også sekretær for styret,
Missiologisk Forum, LINK, Statistikk-komiteen, UFAB og de andre komiteene som jobber under
NORME. Daglig leder har tett kontakt med styret gjennom styreleder, som følger opp vedtak.
Gjennom følgende kanaler sprer daglig leder informasjon i NORME-nettverket
• NORME-nytt: En epostbasert nyhetsbrev 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 form av flere mailer per måned.
• NORMEs nettsider: Siden oppdateres jevnlig med stoff om NORME-aktiviteter og annet
aktuelt stoff.
• Misjonsblogg.no: Daglig leder har opprettet en blogg for innlegg om misjon og kirkeliv.
NORME på Facebook: NORME har også en egen side på Facebook. De som liker siden vår, vil
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. Daglig leders faste Globalt Perspektiv spalte i Dagen i tillegg til jevnlige
småsaker i kristen media bidrar til synliggjøringen.

4. Virksomhet i NORME-regi
NORME har flere arbeidsfelt hvor komiteer/styringsgrupper jobber på vegne av medlemmene og
styret. Det er ulikt aktivitetsnivå innen NORMEs komiteer og arbeidsfelt. På neste side følger en
oversikt:
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A. Missiologisk Forum
Missiologisk Forum er trolig det viktigste forumet for en akademisk diskurs rundt missiologiske tema i
Norge. Det arrangeres to eller tre Missiologiske Fora hvert år, hovedsakelig på Menighetsfakultetet.
Styringsgruppen for Missiologisk Forum har i perioden hatt følgende medlemmer: Hans Aage Gravaas
(leder), Knud Jørgensen, Heidi Westborg Steel, Knut Edvard Larsen, Maicon Steuernagel, Roar
Fotland, Vija Esenberga Herefoss og daglig leder.
I perioden har NORME arrangert følgende fagdager:
19. november 2014 var temaet Misjon som demokratisk kraft. Hovedgjest på forumet var Dr. Robert
D. Woodberry som foreleste om temaet; The Missionary Roots of Liberal Democracy hvor han viste
hvordan protestantiske misjonærer hadde en avgjørende rolle i demokratiutviklingen, både i Europa,
Afrika, Asia og Sør Amerika. I tillegg snakket Frank H. Aarebroth om Misjonsbevegelsen og frikirkene
som en demokratisk plogspiss i det norske samfunnet. Respondenter på foredragene var Thorgeir
Storesund Kolshus og Ingun Folkestad Breistein.
Det var omtrent 50 deltakere på forumet som fikk mediomtale i Vårt Land.
27. januar 2015, i forbindelse med misjonsuken på MF, var det et Missiologisk forum med temaet
«Empowering the Santals as Religious and Ethnic Minorities». Biskop Bajel Murmu fra Santalkirken
holdt innlegget. Omtrent 25 mennesker var tilstede.
24. mars 2015 arrangerte Missiologisk Forum fagdag med Philip Jenkins som hovedforedragsholder.
Jenkins er professor i historie ved Baylor Universitet i USA. Jenkins er en av verdens mest anerkjente
eksperter på kristendommens globale utviklingstrender, og spesielt kjent for boken «The Next
Christendom: The Coming of Global Christianity». Han holdt to foredrag med temaene «The Present
and Future World Christianity» og «The Future of Christianity in Europe.»
Forumet var godt besøkt med henholdsvis 90 og 70 tilstedeværende på de to forelesningene.
Som respondenter til Philip Jenkins bidro John Kaufmann og Tormod Engelsviken på det første
foredraget og Jan Olav Henriksen og Ruth Skree på det andre. Mediedekningen i etterkant var god
med mange oppslag i alle de kristne avisene og flere magasiner.

B. Lederdagen
NORMEs Lederdag er en viktig møteplass for medlemsorganisasjonenes ledere og andre evangelikale
kirkeledere som inviteres spesielt. I Lederdagskomiteen sitter Ole Magnus Olafsrud, Jorun Andestad
Langmoen, Marit Landrø og daglig leder. I 2014 var alle de inviterte lederne oppfordret til å ta med
seg en medleder, i egen organisasjon, til Lederdagen.
Tema for Lederdagen var «Bibelglede i ledelse». Et viktig formål med dagen var å øke både
bibelgleden og bibelbruken blant lederne som deltok. Hovedtaler var Labib Madanat, som er
utviklingsdirektør for Bibelselskapene i Israel og Palestina. I tillegg til Madanat bidro Andreas
Hegertun, Silje Wiig Andersen og Ole Magnus Olafsrud.

C. LINK
I 2014 ble LINK-konferansen erstattet av den felleskristne misjonskonferansen Agenda UT; sammen i
misjon (se punkt 5.A.)
I 2015 vil det igjen arrangeres Link-konferanse i Oslo. LINK-komiteen består av daglig leder, Ragnhild
Kristensen (Normisjon), Lars Kristian Redse (Frelsesarmeen), Vidar Børjesson i Pinsebevegelsen og
Håvard Maurstad (Israelsmisjonen).
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D. UFAB, Utstasjonerte familier med barn
UFAB-komiteen (Komiteen for arbeid med Utestasjonerte Familier med Barn) arbeider for å ivareta
misjonærfamilier og barnas situasjon i utlandet. Komiteen består av Kari Margrethe Solvang og Eli
Gjøra (NLM), Else Kari Bjerva (Normisjon), Eva Louise Hansen (Normisjon), Heidi Westborg Steel
(HimalPartner), Ellen-Marie Suther-Backer (PYM), Bente Auestad (UIO), Ingun Yri Øystese (Frikirken),
Jan Ove Larssen (NMS) og Ingun Brustugun (RoB-teamet på Modum). Sistnevnte ble tatt opp i UFAB
komiteen for spesielt å styrke samarbeidet mellom NORMEs UFAB-komité og RoB-teamet.
Komiteen leverte i 2014 et policy-dokument for hvordan organisasjonene bør legge til rette for
Utestasjonerte familier med barn på felt. Dokumentet er oversatt til engelsk og spansk. I tillegg er
den nå nær ved å ferdigstille en læreplan som er tenkt brukt på tvers av misjonsorganisasjonene som
en forberedelse for familier som skal reise ut i misjon.

E. Misjons- og medlemsstatistikken
NORMEs misjonsstatistikk har gjennom mange år gitt viktig informasjon om misjonsarbeid utført av
medlemsorganisasjonene. Statistikken gjennomføres nå i samarbeid med Digni, og statistikkkomitéen har i perioden bestått av Knut Edvard Larsen (Egede-instituttet), Sigbjørn Kiserud (Digni),
Frank-Ole Thoresen (Fjellhaug), Geir-Thomas Nordhaug (Misjonsalliansen) og daglig leder i NORME.
Misjons- og medlemsstatistikken fra 2014 vil legges frem på NORMEs Årsmøte. Pr 1. juni er tallene
ikke ferdig bearbeidet.

F. Ungdomsledernettverket
Det har lenge vært et mål for NORME å etablere et nettverk for ungdomsledere. Dette er nå i
oppstartsfasen. Styret har bedt Tor Erling Fagermoen, Hans Kristian Skaar og daglig leder om å dra
dette i gang. Det er for tidlig å si noe sikkert om hvordan dette blir seende ut, men det er enighet om
at vi ønsker et nettverk som jobber visjonært og strategisk med hvordan flere ungdommer i Norge
kan nås med evangeliet. Målgruppen vil være toppledere i ungdomsorganisasjonene som deler
visjonen.
Internasjonalt har NORME en rolle i Lausannes Younger Leaders Gathering som arrangeres i 2016.
(Les mer under punk 6 B om Lausannebevegelsen)

G. Sosiopolitisk utvalg
Det har ikke vært noe eget utvalg for det sosiopolitiske arbeidet i perioden, og aktiviteten i det
sosiopolitiske arbeidet i perioden har ikke vært stort. Daglig leder har en fast spalte i avisen Dagen.
I tillegg har NORME vært engasjert i Klimasaken, og jobber med Digni om en felles Klimabrosjyre.

5. Andre prosjekter 2014/2015
Den årlige handlingsplanen, 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.
Vi er godt i gang på flere av områdene, men vi har også områder hvor vi ikke er i mål med arbeidet.

A. Agenda: UT; sammen i misjon
I stedet for den årlige Link-konferansen, var NORME med på å arrangere misjonskonferansen
Agenda:UT, sammen i misjon i Stavanger helgen 31. oktober til 2.november 2014. Konferansen var et
samarbeid mellom NORME og Norges Kristne Råd, i tillegg til de lokale samarbeidspartnere ved IMIkirken, Klippen pinsemenighet i Sandnes, Misjonshøyskolen og Ungdom i Oppdrag i Rogaland.
Hensikten med konferansen var tredelt. For det første ønsket vi å vise at vi står stammen om
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misjonsoppdraget. For det andre ville vi at konferansen skulle bidra til å mobilisere til misjon. Og for
det tredje ønsket vi å legge til rette for refleksjon omkring vanskelige missiologisk temaer.
Vi mener at vi lyktes med det første og det siste. Det var katolikker, pinsevenner, misjonsvenner og
lutherske representanter som sammen frontet et engasjement for misjonsoppdraget. Seminarene
gav muligheter til missiologisk refleksjon og debatt. Samtidig hadde vi ønsket at konferansen skulle
vært mer mobiliserende enn den faktisk var. Vi hadde et mål om å samle 1000 deltakere, men var
ikke mer enn omtrent 220.
Økonomisk gikk konferansen med et lite overskudd slik at NORME fikk dekt alle sine utgifter med

konferansen.
B. Ledertreningsprogrammet Liv i Ledelse (eng: Arrow)
Etter gjentatte forsøk fikk vi endelig ledelsesprogrammet Liv i Ledelse i gang I mai 2014. Første
samling var i august 2014 på Lia gård og samling nr. 2 var i januar 2015 på Gå Ut Senteret.
I alt 13 deltakere er med, inkludert daglig leder. De har forpliktet seg til et omfattende program over
2,5 år med 5 samlinger og en god del arbeid i grupper mellom samlingene.
Frode Randgaard er prosjektleder for Liv i Ledelse-programmet. Ellers består styringsgruppen av
Anne Mari Schiager Topland (Normisjon/Frikirken), Siri Skeie (Acta), Geir Gundersen (Frikirken), Leif
Jacobsen (Metodistkirken) og Kari Margrethe Solvang (NLM).

C. European Leadership Forum (ELF)
NORME har i flere år jobbet med å få til et nettverk for misjonsledere på European Leadership Forum
(ELF). Komiteen for arbeidet består av Rolf Kjøde som leder, daglig leder og James Lauderdale, en
amerikansk misjonær bosatt i Ungarn. Oppstart av nettverket var på ELF I 2015 (20. mai - 4. juni) med
25 deltakere fra hele Europa. Nettverket hadde med kjente talere som Michael Oh, Scott Moreau og
Ajith Fernando og oppstarten ble kort sagt vellykket.

D. Flerkulturelt ungdomsarbeid
Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn med flere tusen ungdommer med flerkulturell
bakgrunn. Hva gjøres for å nå disse ungdommene med evangeliet? Med dette som bakgrunn tok
NORME i samarbeid med Norges Kristne Råd, KIA Oslo og Kristen multikulturell ungdom (KMU),
initiativet til en samling om flerkulturelt ungdomsarbeid i Osloområdet. Over 60 mennesker i
forskjellige aldre, både fra migrantmenigheter og tradisjonelle ungdomsorganisasjoner deltok.
Vi fikk høre om ungdomsorganisasjoner som i stor grad mangler en strategi for å nå ut til flerkulturell
ungdom og de utfordringer som kristen flerkulturell ungdom møter i en konflikt mellom foreldrenes
skepsis til et liberalt norsk samfunn og den norske ungdomskulturen. Utfordringen er å hjelpe
migrantmenighetene til å ta ungdomsarbeid på alvor og få de tradisjonelle ungdomsorganisasjonene
mer på banen. KMU og KIA-ung har kompetanse på dette vil kunne spille en viktig rolle. En ny samling
planlegges høsten 2015, men målet er at nettverket kan fortsette arbeidet.

E. Nettverk for arbeid med konvertitter
NORME tok i mars 2015 initiativet til oppstarten av et nettverk som foreløpig har arbeidstittelen
«konvertittskole». Hensikten med nettverket er å utruste konvertitter til å kunne leve som aktive
kristne inn i sin egen kultur, enten det er i Norge eller de må dra tilbake til sitt hjemland. Bakgrunnen
for initiativet er det relativt store antallet med muslimske asylsøkere som har konvertert til
kristendommen. Deres kamp for å få oppholdstillatelse i Norge har skapt et stort engasjement i
mange norske menigheter. Nettverket ønsker å være en ressurs for disse menighetene i
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disippelgjøringen av konvertittene. Det vil bestå av mennesker som har erfaring med arbeid blant
muslimer. De som har vært med i oppstartsfasen er Dag Ottar Hansen (tidligere utsending til
Afghanistan), Steinar Opheim (Tent), Jon Petter Feidal (Frontiers) og Bård REbbestad Løkken
(fungerende daglig leder).

6. Organisasjoner og nettverk i Norge, som NORME har en relasjon til
A. NORSKE ORGANISASJONER OG NETTVERK
Egede
Det er god kontakt mellom NORME og Egede Instituttet. NORME inviteres til Egedes
representantskapsmøte og Egedes instituttleder inviteres til våre samlinger. Egedes instituttleder
Knut Edvard Larsen sitter også i styringsgruppen for Missiologisk Forum og i statistikk-komiteen.
Digni
NORME leier kontorplass av Digni og er dermed en del av Dignis kontorfellesskap. Generalsekretær i
Digni, Jørn Lemvik, møter i NORME-styre som observatør, og daglig leder i NORME inviteres gjensidig
til Dignis styremøter. I tillegg har Digni og NORME de siste årene, samlet inn en felles Misjons- og
medlemsstatistikk. Det jobbes også med en felles Klimakampanje med Dignis informasjonsavdeling.
Norges Kristne Råd (NKR)
NORMEs daglige leder er observatør i Norges Kristne Råd, og Knut Refsdal i NKR har samme status i
NORME-styret. Daglig leder har deltatt på NKRs styremøter høsten 2014 og våren 2015. I tillegg ble
det arrangert en felles misjonskonferanse i Stavanger 30.10 til 2.11.2014 (Se punkt 5.A.)
DAWN
DAWN er et nettverk for menighetsplanting som ledes av Øyvind Augland. NORME har hatt en
informasjonsfunksjon i forhold til DAWN-nettverket, som ble startet som et initiativ under NORMEparaplyen.
Nasjonalt bønneråd
Nasjonalt bønneråd arrangerer den norske delen av Global Bønnedag 1. pinsedag (Global Day of
Prayer). NORME anbefaler norske menigheter og organisasjoner å følge bønneopplegget til Global
Bønnedag.
Kirkens Nødhjelp
NORME er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap.

B. INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG NETTVERK
EEA – European Evangelical Alliance
Som Norges kontor for den Evangeliske Allianse i Norge er NORME medlem i World Evangelical
Alliance (WEA), og deltar på European Evangelical Alliance sine samlinger. EEAs generalforsamling ble
i 2014 gjennomført i England. Generalsekretær i EEA er Thomas Butcher fra Sveits.
Mission-net er både en nyttårskonferanse ungdom og en misjonal ungdomsbevegelse under
paraplyen av European Evangelical Alliance (EEA). Kjetil Splide er kontaktperson i Norge for Missionnet.
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Lausannebevegelsen
The Lausanne Movement for World Evangelization er vår andre viktige internasjonale relasjon.
Lausannebevegelsen feiret 40 år i Lausanne i mai 2014. Den norske delegasjonen besto av Jeffrey
Huseby (NMS og NORME-styret), Kari Margrethe Solvang (NLM og NRME-styret), Rolf Kjøde
(Normisjon/NLA), Lars Dahle (Senior rådgiver Media), Berit Helgøy Koster (Senior rådgiver
Teltmakervirksomhet), Ole Gulbrandsen (gründer og Lausanneengasjert), Ole Magnus Olafsrud
(Navigatørene og Lausannerådgiver for Baltikum). Samlingen var preget av tilbakeblikk på 40 års
misjonshistorie, og på Lausannes fremtid i Europa.
NORME har i 2014 støttet boken: The Lausanne Movement: A Range of Perspectives. Redaktører er
Lars Dahle, Margun Serigstad Dahle og Knud Jørgensen. Av tidsskriftet «International Bulletin of
Missionary Research» ble den kåret til en av de femten beste missiologiske bokutgivelsene i 2014.
Det er også høsten 2014 og våren 2015 jobbet med en delegasjon til Lausannes Younger Leaders
Gathering i 2016.

EEMA
NORME er også en av støttepartnerne i European Evangelical Mission Association. NORME har ikke
deltatt på konferanser og samlinger i regi av EEMA i 2014, men betaler en årlig kontingent på 600 €.
EEMA arrangerer en årlig generalforsamling for medlemmene, og er støttepartnere i konferanser for
Member Care, Mission-nett og andre missiologiske konferanser.

European Leadership Forum – ELF
ELF er et sentralt møtesteder for evangelikale europeiske ledere. Konferansen i 2014 ble arrangert i
Wisla, Polen, 25.-30. mai, og i 2015 den 30. mai - 4. juni, samme sted. ELF har 25 ulike nettverk,
hvorav flere av disse har utspring i norske miljøer: Media-nettverket med Lars og Margunn Dahle i
spissen, fire Menighetsplanter-nettverk med Øyvind Auglandleder i spissen og nå også
Misjonsledernettverket med Rolf Kjøde og NORMEs daglig leder i spissen.

EEMC
European Evangelical Mission Councils samler Nordeuropeiske Misjonsråd en gang i året. I februar
2015 ble EEMC-møtet avholdt i Finland. Det var til sammen 13 deltakere fra Norge, Sverige,
Danmark, Finland, Nederland og Storbritannia. Samlingen hadde til hensikt å gi deltakerne innsikt i
finsk kirke- og misjonsliv, samt erfaringsdeling fra arbeidet i de forskjellige landene.

Eurochurch
Eurochurch er et misjonalt forum, ledet av Dr. Martin Roberson, som ønsker å legge til rette for
misjonal refleksjon og kirkeplanting i Europa. Fungerende daglig leder har deltatt på en Eurochurch
konferanse i Lörrach, Tyskland, for å vurdere om dette er et nettverk NORME skal prioritere i
fremtiden. Helge Hollerud fra Frikirken er med i lederskapet for forumet.
Oslo juni 2015

Øyvind Åsland
Styreleder

Anne Lise Søvde
Daglig leder

Bård R. Løkken
Jorunn Andestad Langmoen
Daglig leder aug.14-mai15
nestleder i styret

