Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

STYRETS ÅRSRAPPORT 2016 – 2017
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) er fusjonen av Norsk Misjonsråd, Lausanne Norge
og Norges Evangeliske Allianse. Årsrapporten for 2016-2017 dekker NORMEs virksomhet i
arbeidsåret høsten 2016 og våren 2017. Vedlagte regnskap og revisjon gjelder kalenderåret 2016.
Styret har i perioden (1. august 2016 til 31. juli 2017) hatt 6 møter og behandlet 27 saker. Referatene
fra styremøtene sendes til medlemsorganisasjonene i forbindelse med innkallingen til årsmøtet.
Styret i NORME har hatt følgende sammensetting:
Styreleder:
Terje Bjørkås, Frikirken
Nestleder:
Marianne Synnes Braseth, Ungdom i Oppdrag - UIO
Styremedlem: Agnes Lid, Wycliffe
Styremedlem: Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon
Styremedlem: Morten Egeland, Norsk Luthersk Misjonsselskap - NLM
Styremedlem: Hans-Aage Gravaas, Stefanusalliansen
Styremedlem: Sven Ebbell Skjold, Det Norske Misjonsselskap - NMS
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:

Inger Marie Andersen Oppegård, Lærernes Misjonsforbund - LMF
Erik Furnes, Indermisjonsforbundet - ImF
Øyvind Aske, Metodistkirken

Styrets årsmelding for 2016-2017 inneholder følgende deler
1. Årsmøtet 2016
2. Økonomi 2016
A. Inntekter
B. Utgifter
3. Administrasjon og informasjon
4. Virksomheter i NORME-regi
A. Missiologisk Forum
B. Lederdagen
C. LINK
D. UFAB – Utstasjonerte familier med barn
E. Medlems- og Misjonsstatistikken
F. MBB-nettverket
G. Ungdomsledernettverk
H. Sosiopolitisk arbeid
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I. Kontingentutvalget
5. Andre prosjekter
A. Liv i ledelse
B. European Leadership Forum - ELF
6. Organisasjoner og nettverk som NORME har relasjoner til
A. Norske organisasjoner og nettverk
B. Internasjonale organisasjoner og nettverk

1. Årsmøtet 2016
Årsmøtet 2016 ble avholdt 6. september på NLA Høgskolen Staffeldts gate, Linstows gate 3, Oslo.
Valg på årsmøtet:
- Følgende personer ble valgt som styremedlemmer for to år (2016-2018):
Agnes Lid, Hans-Aage Gravaas og Sven Ebbell Skjold
- Følgende personer ble valgt som varamedlemmer for ett år:
Inger Marie Andersen Oppegård, Erik Furnes, og Øyvind Aske.
- De øvrige styremedlemmene, som ble valgt av årsmøtet i 2015 og sitter til årsmøtet i 2017:
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Morten Egeland og Marianne Synnes Braseth.
- Revisor
Øystein Gunnerød ble valgt som revisor.

2. Økonomi 2016
A. INNTEKTER i 2016
Medlemskap og kontingenter fra kirkesamfunn/organisasjoner og enkeltmedlemmer
Kontingenten fra kirkesamfunn og organisasjoner er NORMEs økonomiske bærebjelke. Oversikten
over kontingenter for 2016 finnes nedenfor:
Medlemsoversikt fra 2016
Kategori 5
3 stk. kr 51.700
Kategori 4

3 stk.

kr 38.800

Kategori 3

14 stk. kr 25.800

Det Norske Misjonsselskap - NMS
Norsk Luthersk Misjonssamband - NLM
Normisjon
Misjonsalliansen
Frelsesarmeen
Pinsemenighetenes Ytremisjon - PYM
Areopagos
Baptistsamfunnet
Bibelselskapet
De Frie Evangeliske Forsamlinger - DFEF
Det Norske Misjonsforbund/Misjonskirken Norge
Den Evangelisk Lutherske Frikirke - DELF
Indremisjonsforbundet - ImF
Israelsmisjonen
Kristent Nettverk
Lager - NKSS
Misjon Uten Grenser - MUG
Stefanusalliansen
Ungdom i Oppdrag - UiO
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Kategori 2

11 stk. kr 13.000

Kategori 1

12 stk. kr 6.500

Åpne Dører
AsiaLink
Compassion
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn - DELK
Evangelisk Orient Misjon - EOM
HimalPartner
Kristent Interkulturelt Arbeid - KIA
Metodistkirken
Mission Aviation Fellowship - MAF
Navigatørene
NMS-U
Wycliffe
Bibelleseringen
Damaris
Frontiers
Guds Menighet Vegårdshei
Kristen Muslimmisjon
Kristkirken Bergen
Litteraturmisjonen
Lærernes Misjonsforbund - LMF
Operasjon Mobilisering - OM
Refugee Alliance
Sykepleiernes Misjonsring - SMR
Tent

Totalt 43 medlemmer har betalt; sum kontingenter kr 853.700,Endringer i medlemskap 2016: Kristen Muslimmisjon (KMM) meldte seg ut av NORME-fellesskapet i
2016 (gjeldende fra 1.1.2017).
Personlige medlemmer og menigheter
I 2016 betalte 57 enkeltmedlemmer kontingent mot 54 i 2015. Kontingent var kr 300,- noe som
tilsammen utgjør kr 17.100,Andre inntekter
NORMEs øvrige inntekter består hovedsakelig i konferansegebyr som betales inn ved Missiologisk
Forum, LINK og Lederdagen. Det budsjetteres ikke med overskudd for disse arrangementene. I tillegg
har det blitt samlet inn kr 41.450,- til Misjonsledernettverket på European Leadership Forum (ELF).
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 90 122,-

B. UTGIFTER i 2016
Administrasjon og lønn
NORMEs største utgiftspost er lønn til daglig leder. Lønnskostnader i 2016 var på kr 558.224,Medlemskontingenter og internasjonale gaver
Styret har bestemt at European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen årlig skal
tilgodeses med omtrent det samme beløpet. I 2016 mottok EEA kr 32.896,- mens Lausannebevegelsen har mottatt kr 35.727,- NORME betalte en kontingent til EEMA på €650 (kr 6.189,-).
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Det er også verdt å nevne en kostnad på $10.000 som NORME har forpliktet seg på ved å arrangere
et programspor for misjonsledere på den europeiske lederkonferansen European Leadership Forum
(ELF). Kostnaden fordeles mellom $5.000 over budsjettet og $5.000 som samles inn blant NORMEs
medlemsorganisasjoner.
Andre kostnader
Leiekostnadene hos Digni er på kr 51.500,- Bjørge Aass, har ført NORMEs regnskap med en lønn på kr
6.000,- Vi har også en rimelig revisor Øystein Gunnerød i Ernst & Young i Porsgrunn (kr 7.350,-).
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. Administrasjon og informasjon
Anne Lise Søvde Valle er daglig leder i NORME. Daglig leder tar det meste av de administrative
oppgavene. Hun er sekretær for, og følger opp vedtak gjort av styret, samt arbeidet i Missiologisk
Forum, LINK, Statistikk-komiteen, Lederdagskomiteen, UFAB, MBB-nettverket og øvrige komiteer og
prosjekter under NORME. Daglig leder har tett kontakt med styret gjennom styreleder.
Gjennom følgende kanaler sprer daglig leder informasjon i NORME-nettverket
• NORME-nytt: Et 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 eposter 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. Her følger en oversikt:
A. Missiologisk Forum
Missiologisk Forum er et viktig forum for akademisk diskurs rundt missiologiske tema. Det arrangeres
tre Missiologiske Fora hvert år, hovedsakelig på Menighetsfakultetet. Styringsgruppen for
Missiologisk Forum har i perioden hatt følgende medlemmer: Hans-Aage Gravaas (leder), Knud
Jørgensen, Knut Edvard Larsen, Maicon Steuernagel, Dag-Håkon Eriksen, Roar G. Fotland, Marion
Grau og daglig leder. NORME har arrangert følgende fagdager i perioden:
23. november arrangerte NORME og Norges Kristne Råd en felles fagdag med tema Misjon; på vei
mot større enhet? Styrelederne i Norges Kristne Råd (NKR) og NORME startet dagen, mens
hovedforedraget ble holdt av Kjell Nordstokke, etterfulgt av en panelsamtale hvor Berit Hagen Agøy,
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Bjørn Bjørnø, Else Britt Nielsen og Hans-Aage Gravaas deltok. Det
kom mange positive tilbakemeldinger i etterkant, og flere mente at et slikt felles seminar måtte
gjentas.
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Basisdokumenter for dagen var Lausannes Cape Town erklæring, den katolske «Evangelii Gaudium»
og «Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring» fra Kirkenes Verdensråd.
7. februar arrangerte NORME, Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) og Misjonsuka på
Menighetsfakultetet (MF) et felles Missiologisk Forum med HimalPartner som fokus-organisasjon.
Tema for dagen var Entrepenørskap, veldedighet eller verdighet? under dagstittelen We will rise
again. Hovedgjest var Jewan Subedi fra Nepal med erfaring fra FN, EU og menighetsarbeid i
Katmandu. Andre innspill fikk vi av Sigmund Hegstad (gründer), Hermund Haaland (Skaperkraft),
Heidi Westborg Steel (misjonsleder) og Truls Liland (NLA-høyskolen og Hauge School of
Management). Dagen vakte interesse hos studentene ved MF og var en del av et større program hvor
Nepal og gjenoppbyggingen etter jordskjelvet fikk god plass.
30. mars arrangerte Missiologisk Forum fagdagen Misjon og Migrasjon. Hovedinnledninger ble gitt
ved Kari Storstein Haug (VID) og Stian Eriksen (VID). Respons fra migrantmenigheter ble gitt av
Lemma Desta (Norges Kristne Råd) og Chen Xida (Den kinesiske menigheten i Oslo). Etter lunsj ble
fokuset rettet mot migrasjon, misjon og nasjonal identitet, og Mogens Mogensen (Intercultural, DK)
tok oss med på erfaringer gjort i Danmark. Etter foredraget fikk vi ulike innspill fra Shalome Cross
(Ung Baptist), Lemma Desta, Frank Ole Thoresen (Fjellhaug) og Rune Fiskarstrand (KIA).
Dagen gav oss verdifulle innblikk i hvordan migrantmenigheter ser på misjon, og belyste utfordringen
om hvordan migranter og misjonsorganisasjonene sammen kan nå misjonsoppdraget.
B. Lederdagen
NORMEs Lederdag er en viktig møteplass for medlemsorganisasjonenes ledere og andre evangelikale
kirkeledere som inviteres spesielt. I Lederdagskomiteen sitter Ole-Magnus Olafsrud, Marit Landrø,
Øyvind Haraldseid og daglig leder. I 2016 ble Lederdagen lagt til 5. desember.
Tema for Lederdagen i 2016 var bærekraftig ledelse, med tittelen Til jorden ender, til hvilken pris?
Gunnar Fagerli fra Modum holdt et foredrag med tittel Liv, ledelse og bærekraft, etterfulgt av
samtaler rundt bordene. Vi fikk høre Trine Lise Aasheim dele sin historie om møte med et usunt
lederskap. Marit Landrø og Jarle Skullerud gav innspill til hvordan vi kan kjenne igjen sunt og usunt
lederskap, og et panel av erfarne ledere delte sine tanker om hvordan vi kan bli sunne ledere.
Panelet besto av Øyvind Haraldseid (Misjonskirken Norge), Bente Sandtorp (HLT og
Baptistsamfunnet), Alice Byberg (Ungdom i Oppdrag) og Andreas Andersen (Misjonsalliansen).
C. LINK 2016
LINK 2016 og NORME 15 år ble arrangert i Storsalen, i Oslo, 6. og 7. september 2016. Tema for
konferansen var Sekularisering; et vinn, eller forsvinn, for norsk misjon? I tillegg til at NORMEs 15årsjubileum ble markert tirsdagen i LINK. Det ble holdt taler, servert jubileumskake og overgitt
internasjonale hilsener den første kvelden. Rolf Kjøde ledet kvelden, mens Egil Svartdal holdt en
inspirerende festtale. Terje Bjørkås delte NORMEs visjon for de unådde, mens Marianne Synnes
Braseth bidro med et ”sveip over verdensmisjon” i form av et selvskrevet dikt. Ellers hørte vi fra
NORMEs oppstart ved Anne-Karin Kristensen, og skråblikk fra administrasjonen ved Rolf Ekenes.
Onsdagen ble ledet av Lars Dahle. Hovedtalere i temaet om sekulariseringstema var Stefan
Gustavsson (SEA) og Silje Kvamme Bjørndal. Andre bidragsytere var Daniel Overskott, Ingvild
Hellesnes Kristian Øgård, Steinar Opheim, Dawit Olika Terfassa, Tore Laugerud, Sigmund Evensen,
Ragnhild Kristensen Bøhler, Kari Margrethe Solvang, Tor Erling Fagermoen, Jeppe Back Nikolajsen og
Yngvild Hofstad. Dagen ble avsluttet med utdelingen av Medierosen, som Familie og Medier (nå Tro
og Medier) står bak. Prisen går til en person/et program som i særlig grad har utmerket seg i media
på en positiv måte. 2016-prisen gikk til Andreas Håtveit for sitt frimodige vitnesbyrd i blant annet
Mesternes Mester.
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LINK-komiteen har i perioden bestått av Ragnhild Kristensen Bøhler (Normisjon/GUS), Lars Kristian
Redse (Frelsesarmeen), Vija E. Herefoss (Stefanusalliansen), Ingeborg Nandrup (Fjellhaug) og Linda
Ekerhovd (Israelsmisjonen). Ragnhild Kristensen Bøhler gikk ut av komiteen etter 2016-konferansen,
og Ingebjørg Nandrup og Linda Ekerhovd kom inn på samme tid.
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 har bestått av Kari Margrethe Solvang
(NLM), Eli Gjøra (NLM), Else Kari Bjerva (Normisjon), Heidi Westborg Steel (HimalPartner), Ingjerd
Grimstad Bandak (Frikirken), Yngvild Hofstad (UIO), Jan Ove Klüver Larssen (NMS), Marie Djupedal
(Pym) og Ingun Brustugun (RoB-teamet på Modum).
Inn for landing ble arrangert 23.-27. februar 2017. Ledere for Inn for landing-arbeidet er Ingvild
Westøl, Ragnhild Bøhler og Elisabeth Redse. Inn for landing ble lagt til Strand Leirsted, og samlet 32
tenåringer, pluss ledere. Foredragsholdere var Ragnhild Klippen og Kjell Østby. Leiren fikk svært gode
evalueringer og avisen Dagen omtalte leiren i en firesiders artikkel.
Det er nytt av året at NORME har det administrative og økonomiske ansvaret for Inn for Landingleiren. Leiren hadde samlede utgifter på ca kr 150 000,- en kostnad som fordeles på
utsenderorganisasjonene etter antall deltagere.
E. MBB-nettverket
MBB-nettverket er et nettverk for folk som jobber med MBB (Muslim Background Believers) med
oppstart i 2015. Målet er å dele ressurser for å utruste konvertitter til å kunne leve som aktive kristne
inn i sin egen kultur, enten i Norge eller andre steder.
Det ble arrangert en nettverksdag 5. november i Oslo under overskriften Fra fremmed til familie. Bert
de Ruiter, som leder arbeidet i European Evangelical Alliance på Muslim Ministries var gjestetaler.
Dagen samlet 30 mennesker fra mange av NORMEs medlemsorganisasjoner, som alle er involvert i et
MBB-arbeid.
10.-12. februar ble det arrangert et sertifiseringskurs i programmet Al Massira, som er et
introduksjonskurs i kristen tro, spesielt utarbeidet med tanke på folk fra Midtøsten. Det var 60
deltagere på kurset, som ble lagt til Fjellhaug i Oslo. Deltagerne var fra mange av NORMEs
medlemsorganisasjoner og representerte et stort arbeid, både nasjonalt og i misjonslandene. To
kursholdere fra Al Massira International kom for å delta.
Styringsgruppen for arbeidet består av Per Kristian Rønning (leder), Steinar Opheim (Tent), Janet
Seierstad (NLM), Magnus Ledang Husøy (Mahabba) og daglig leder. Magnus Ledang Husøy gikk i mai
2017 ut av styringsgruppa.
F. Ungdomsledernettverket
For andre gang, inviterte man i januar 2016 nasjonale ung-ledere fra NORMEs
medlemsorganisasjoner til en felles samling for å og dele visjon for Norges ungdommer med andre
ungledere. Samlingen ble lagt til Lagets generalsekretærbolig, som nå leies av Ungdom i Oppdrag,
den 26. januar. Hovedtaler var Rachel Gardner fra Youth Scape i England. Hun har tidligere bygd opp
et arbeid som heter Romance Academy, som søker å dele evangeliet med unge mennesker. Marie
Hognestad ledet lovsang og Hans Kristian Skaar delte tall og statistikk omkring ungdom og tro. 20
nasjonale hovedledere for ungdomsorganisasjonene/ungdomsavdelingene i NORME-nettverket
deltok.
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Gruppen som har jobbet med disse samlingene har bestått av Tor Erling Fagermoen (IFES Europe),
Hans Kristian Skaar (NLM Ung), Roald Zeiffert (Ung Baptist og Frikirkelig Barne- og ungdomsutvalg,
FBU), Andreas Nordli (UIO) og NORMEs daglig leder.
G. Misjons- og medlemsstatistikken
NORMEs misjonsstatistikk har gjennom mange år gitt viktig informasjon om arbeidet i
medlemsorganisasjonene og til den samlede misjonsbevegelsen i Norge. Statistikken gjennomføres i
samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Statistikk-komitéen har i perioden bestått
av Frank-Ole Thoresen (Fjellhaug), Ingebjørg Nandrup (Fjellhaug), Miriam Ekelund (Digni) og daglig
leder.
Rapporten fra Misjons- og medlemsstatistikken for 2015 var klar i januar 2017. Den viser ny oppgang
i antall langtidsutsendinger i medlemsorganisasjonene. Tallene for 2016 er ikke klare per 1. juni 2017.
H. Sosiopolitisk arbeid
Det har ikke vært noe eget utvalg for det sosiopolitiske arbeidet i perioden, men NORME-styret har
vært informert om aktuelle saker. NORME-leder har en fast spalte i avisen Dagen.
I. Kontingentutvalget
NORMEs kontingentutvalg har hatt ett møte i perioden, 29. september. Målet for møtet var å gi en
vurdering av NORMEs nye kontingentsatser, og hvordan de slår ut for de ulike medlemmene.

5. Andre prosjekter 2016/2017
Den årlige handlingsplanen er et viktig arbeidsdokument når vurderer egen måloppnåelse.
I tillegg vil har årsmøtet i 2016 vedtatt et nytt strategidokument for NORME i 2017-2021.
A. Ledertreningsprogrammet Liv i Ledelse (eng: Arrow)
Liv i Ledelse er et toårig ledertreningsprogram utarbeidet av Mentor Link og Lausanne, med stort
fokus på mentoring. Frode Randgaard har ledet det norske programmet, sammen med en
styringsgruppe bestående av Anne Mari Schiager Topland (Normisjon/Frikirken), Siri Telstø Skeie
(NKSS/Laget), Leif Jacobsen (Metodistkikren), Kari Margrethe Solvang (NLM) og NORMEs daglige
leder. Denne runden av Liv i ledelse-programmet hadde sin siste samling i august 2016 på Lia Gård.
Hovedgjest på samlingen var Mentor Link-leder Stacy Rinehart.
B. European Leadership Forum (ELF)
European Leadership Forum samler hvert år 750-800 europeiske ledere i Wisla, Polen. NORME har de
tre siste årene stått i spissen for å samle europeiske misjonsledere til et nettverksprogram på
konferansen. Leder for nettverksarbeidet har vært Rolf Kjøde (NLA), som sammen med daglig leder i
NORME og Øst-Europa-leder i Reach Global Todd Hiltibran, har sydd sammen programsporet for
misjonslederne. På årets programplakat sto Michael Cassidy (African Enterprise), Decio de Carvalho
(OM and COMIBAM), Samuel Escobar (IFES and Lausanne), Hélder Favarin (Evangelist og misjonær
Spania), Tom Mc Gehee (Wild Works Goup), Las G. Newman (Lausanne), Scott Moreau (Wheaton
College), Evi Rodeman (Lausanne) og Lawrence Tong (Operation Mobilization).
C. Ekteskapserklæringen
Sammen med 35 andre organisasjoner var NORME med og gav ut Ekteskapserklæringen. Initiativet
kom fra Øyvind Benestad og stiftelsen Morfarbarn.
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6. Organisasjoner og nettverk i Norge, som NORME har en relasjon til
A. NORSKE ORGANISASJONER OG NETTVERK
Digni
NORME leier kontorplass av Digni og er dermed en del av Dignis kontorfellesskap. Dignis
generalsekretær møter i NORME-styre som observatør, og daglig leder i NORME inviteres gjensidig til
Dignis styremøter. I tillegg samler Digni og NORME, i samarbeid med Fjellhaug, inn tall fra
medlemsorganisasjonene til en felles Misjons- og medlemsstatistikk.
Egede
Det er god kontakt mellom NORME og Egede Instituttet. NORME inviteres til Egedes
representantskapsmøte og Egedes instituttleder inviteres til NORMEs generalforsamling. Egedes
instituttleder Marion Grau sitter også i styringsgruppen for Missiologisk Forum.
Norges Kristne Råd (NKR)
NORMEs daglige leder er observatør i Norges Kristne Råds styre, og Knut Refsdal i NKR har samme
status i NORME-styret. Daglig leder i NORME har i perioden deltatt på NKR sitt rådsmøte i Oslo, 27.28. mars. Rådsmøtet hadde satt fokus på Reformasjonsjubileet i 2017.
Dawn/Sendt
Dawn/Sendt er et nettverk for menighetsplanting som ledes av Øystein Gjerme og styreleder Øyvind
Augland. NORME har kun en informasjonsfunksjon i forhold til DAWN-nettverket.
Nasjonalt bønneråd
Nasjonalt bønneråd har i perioden invitert NORME til et tettere samarbeid, blant annet for å
kartlegge bønnegrupper i landet. NORME har ikke sett seg i stand til å prioritere en slik kartlegging,
men ønsker å stå sammen med Nasjonalt Bønneråd i andre initiativ. Blant disse er en bønneaksjon
for Stortingsvalget i september 2017 som NORME støtter.
Skaperkraft
Daglig leder er med i Skaperkrafts fagråd. Fagrådet hadde møte 31. januar 2017.
Kirkens Nødhjelp
NORME er observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap. Vårens representantskapsmøte ble
avholdt 1. juni i Fredrikstad, hvor både fungerende daglig leder og styreleder var til stede.

B. INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG NETTVERK
EEA – European Evangelical Alliance
Som Norges kontor for den Evangeliske Allianse i Norge er NORME medlem i European Evangelical
Alliance (EEA) og World Evangelical Alliance (WEA). Styreleder var med på EEAs generalforsamling
10.-13. oktober 2016 i Lisboa, Portugal. Hovedtema for konferansen var Being Good News People in a
time of change, shaping identity of our nations and continent.
Lausannebevegelsen
The Lausanne Movement for World Evangelization er vår andre viktige internasjonale relasjon.
Lausanne-bevegelsen arrangerte i august 2016 en stor lederkonferanse for unge ledere, Younger
Leaders Gathering i Jakarta, Indonesia. Ole-Magnus Olafsrud representerte Lausannes lederskap i
konferansens ledergruppe. Fra Norge var det en delegasjon av 17 personer, ni unge ledere, tre
seniorledere og fem gruppeledere.
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Sammen med European Evangelical Alliance (EEA) arrangerte Lausanne i Europa en samling i
Barcelona i 12.-14. september. Målet var å lytte til hverandre og til Gud for en felles konferanse i
Europa hvor både Lausanne og EEA står bak. Den norske delegasjonen til arrangementet kalt
Listening Exercise bestod av Ole-Magnus Olafsrud, Tor Erling Fagermoen, Rolf Kjøde, Lars Dahle og
daglig leder. Entusiasmen var stor for et slikt arrangement, men på et senere tidspunkt kan det se ut
som om utfordringene i forbindelse med samarbeidet mellom de to har blitt for store.
European Evangelical Mission Association, EEMA
NORME er også en av støttepartnerne i European Evangelical Mission Association, EEMA og betalte i
2016 en medlemskontingent på €650. Fra NORME har det vært deltagelse på Member Carekonferansen våren 2017 blant annet av Elisabeth Redse, Ingvild Vestøl og Ragnhild Kristensen Bøhler,
de tre lederne for Inn for Landing.
European Leadership Forum, ELF
European Leadershio Forum (ELF) er et sentralt møtested for evangelikale ledere i Europa.
Konferansen har 24 ulike nettverksspor. Vi har norsk representasjon og ledelse av blant annet
Medianettverket (ledet av Margunn og Lars Dahle), Menighetsplantingsnettverk (ledet av Øivind
Augland) og Misjonsledernettverket av (Rolf Kjøde og daglig leder).
European Evangelical Mission Councils, EEMC
European Evangelical Mission Councils samler Nordeuropeiske Misjonsråd en gang i året. Årets møte
fant sted i London, 8.-10. februar, med fokus på misjon i et sekulært samfunn.
Eurochurch
Eurochurch er et misjonalt forum, ledet av Martin Roberson, som ønsker å legge til rette for misjonal
refleksjon og kirkeplanting i Europa. Det har ikke vært noen samling i Eurochurch i denne perioden.

Oslo, 6. juni 2017

[sign.]
Terje Bjørkås
Styreleder

[sign.]
Anne Lise Søvde
Daglig leder

[sign.]
Marianne Synnes Braseth
nestleder i styret
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