NORME
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

ÅRSRAPPORT 2010 – 2011
Styret har i perioden hatt følgende sammensetting:
Rolf Kjøde (leder), Andreas Nordli (nestleder), Hildegunn Gjesdal Tennebø, Øyvind
Åsland, Åslaug Ihle Thingnæs, Øyvind Helliesen, Heidi Westborg Steel.
Varamedlemmer: Arnfinn Løyning (1. vara), Vidar Børjesson (2. vara), Kari
Margrethe Solvang (3. vara). Første varamedlem innkalles fast til styremøtene. Daglig
leder er styrets sekretær.
Årsrapporten dekker perioden 1. juni 2010 – 30. mai 2011. Styret har i denne perioden hatt 6
møter og behandlet 65 saker. Referatene sendes medlemsorganisasjonene i forbindelse med
innkallingen til årsmøtet.

1. Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2010 ble holdt 7. september i Staffeldtsgate. LINK gikk ut i 2010 til fordel for
konferansen i tilknytning til Edinburghjubileet. Årsmøtet ble holdt rett i forkant av
konferansen.
– Tre nye medlemmer ble tatt opp: Litteraturmisjonen, Damaris Norge og Troens Bevis
Verdens Evangelisering.
Valgene ga flg resultat:
Følgende ble valgt som styremedlemmer for 2 år:
Andreas Nordli, Øivind Helliesen, Heidi Westborg Steel.
Følgende ble valgt som varamedlemmer for 1 år: 1. vara: Arnfinn Løyning, 2. vara: Vidar
André Børjesson, 3. vara: Kari Margrethe Solvang.

2. Økonomi
Regnskapet for 2010 viste et overskudd på kr 5.786, som overføres til egenkapitalen. Både
regnskapsfører og revisor råder til at NORME har en viss økonomisk buffer. Dette for å
kunne muliggjøre ekspansjon på områder styret ser det ønskelig, og også for å kunne bidra
mer til de internasjonale fellesskap vi er knyttet til, som Lausanne, EEA og andre. Det er
også nødvendig med en viss reserve for å komme en uforutsett økonomisk krise i møte.
Styret vedtok siste år å øke stillingsdelen for daglig leder til 100%. Dette var et lenge
etterlengtet løft og oppleves som en viktig forbedring.
Vårt økonomiske bidrag til Lausanne har vært løftet en del de siste tre år i
forbindelse med kongressen i oktober 2010. Lausanne har sin aktivitet spesielt knyttet til
kongressene, og det er naturlig at støtten fra vår side økes i den forbindelse. EEA er en
organisasjon med annen type organisering av mer fast karakter, hvor vi hvert år betaler en
medlemskontingent som de siste årene også har inkludert bidrag til World Evangelical
Alliance.
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3. Medlemskap/ kontingenter
a. personlige medlemmer/ menigheter
Personlige medlemmer: Pr 1. juni 2011: 106, mot 102 i 2010 (i 2005 var dette tallet
71; se årsrapport 05-06 s.3). I 2010 har 48 enkeltmedlemmer betalt kontingent pr
31.des. (á kr 300), mot 59 året før. Det har ikke vært kapasitet til å bruke mer ressurser
på økt medl./kontingentvolum her.
Menigheter: Pr 1. juni 2011: 53, mot 55 i 2010. I 2010 har 14 menigheter betalt
kontingent (á kr 600), mot 13 i 2009.
Vi utfordrer jevnlig gjennom NORME-nytt og i andre sammenhenger til
personlig medlemskap, og vil fortsette med det. Resultatet er ikke overveldende. Det
er vanskelig å skape et hjerteengasjement for en paraplyorganisasjon.

b. kirkesamfunn/ organisasjoner
I 2010 var kontingenten uendret. I år, 2011, blir kontingenten for første gang fastsatt
etter SSBs statistikk for gj.snittlig lønnsøkning, 5%.
Kontingenten fra kirkesamfunn og organisasjoner er vår økonomiske
bærebjelke. Vi takker med dette våre pt 43 medlemskirker/-organisasjoner for deres
bidrag gjennom medlemskontingenten. Det har blitt tatt opp nye kirke/org.medlemmer omtrent hvert år siden starten i 2001. Tre nye medlemmer kom til i
2010, Litteraturmisjonen, Damaris og Troens Bevis. – Pr 1. juni har samtlige
kirkesamf./org. så nær som to betalt sin medlemskontingent.
Medlemsoversikt pr 1. juni 2011:
Klasse 5
3 (42.000)
Klasse 4
4 (31.500)
Klasse 3
14 (21.000)
Klasse 2

12 (10.500)

Klasse 1

10 (5.250)

(kontingent samt medlemmer i vedk. klasse i parentes)
(NMS, NLM, Normisjon)
(Areopagos, Misj.alliansen, Frelsesarmeen, PYM)
(MUG, Frik., IMF, Bibelselsk., NMØ, UiO,
Misjonsforbundet, Israelsmisj., Baptistkrk, Åpne Dører,
DFEF, NKSS, Kristent Nettverk, Troens Bevis)
(Metodistkrk, DELK, Tibetm., AsiaLink, EO, KMM,
Wycliffe, Navigatørene, KIA, No.Samemisjon, NMS U,
Guds Menighet Vegårshei)
(KABA, Tent, Frontiers, LMF, OM, MAF, SMR,
Bibelleseringen, Litteraturmisjonen, Damaris)

Totalt 43 medl. – tot. kontingent 724.500 kr

4.

Virksomhet knyttet til NORMEs nettverk

Det er ulikt aktivitetsnivå innen NORMEs nettverk-grupper. Vi har hatt engasjement knyttet
til flere nettverk det siste året. Flg. skal nevnes:
•

Missiologisk Forum – MiFo – har pt. følgende medlemmer i styringsgruppen: Knud
Jørgensen (leder), Vija Esenberga Herefoss, Roar Fotland, Erling Lundeby (fung. for Rolv
Olsen), Knut Hallen og dl NORME. MiFo eksisterer nå på sitt fjerde år, men har allerede
rukket å etablere seg som et viktig forum for missiologiske møter og debatter. To-tre
møter avholdes hvert år, hovedsakelig på MF siden tre av utvalgets medlemmer
underviser eller forsker der. I snitt kommer 70-80 til samlingene. I oktober 2010 hadde
MiFos fagdag tittelen ’Nye spor – samme mål? Misjon i nye former’, med Cyprian Yobera
fra Nigeria/ England, Hans Aage Gravås, Knud Jørgensen, Knut Hallen, Kjersti G.
Norheim, Roar G. Fotland og Tove Odland som bidragsytere. I februar 2011 var MiFo
medarrangør på MFs misjonsuke og med Andrew Walls fra Irland som hovedtaler.
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Fagdagen i april hadde temaet ’Forpliktet på misjon – Committed to mission’. Da var det
The Cape Town Commitment som sto i fokus, og med erklæringens viktigste arkitekt,
Chris Wright, som hovedtaler. I tillegg bidro også Berit Hagen Agøy, Tone Lindheim,
Øyvind Åsland, Ole Chr. Kvarme, Ingunn Folkestad Breistein og Roar G. Fotland.
•

Ungdomsledernettverket. – Dette nettverk er pt inaktivt. Kontakt med dette nettverket er
først og fremst knyttet til Mission-net. Nye Mission.net ble sist arrangert påsken 2009 i
Oldenburg i Tyskland. Mission.net forbereder nå en ny misjonskonferanse for ungdom
nyttårshelgen 2011-12. – Det har ikke lykkes oss å få på plass et utvalg som kan ta ansvar
for norsk mobilisering og tilretteleggelse for norsk gruppe som reiser. Det vil trolig likevel
bli en norsk gruppe på Mission-net 2011. Vi vil være med og promotere Mission-netkonferansene, som tidligere har vært betydningsfull for mange norske ungdommers
misjonsengasjement.

•

Liv i Ledelse - toårsprogrammet. - Den siste toårsrunden i Liv i Ledelse-programmet
ble avsluttet i mai 07. Siden har det vært arbeidet med å forberede et nytt konsept knyttet
til Høgskolen i Staffeldtsgate. Dette har etter lang ventetid ikke ført fram. Nytt forsøk
gjøres nå i samarbeid med Ansgar Teologiske Høyskole. Planleggingen utføres i
samarbeid med fagpersonell ved Ansgar, og søknad til off. myndigheter via NOKUT –
Nasjonalt Organ for kvalitet i utdanningen – om godkjenning av studieprogram som gir 30
vekttall studiepoeng, vil forhåpentlig bli avgjort høsten 2011.

•

Skolekomiteen. – Skolekomiteen under NORME arrangerer hvert år et kort
innføringskurs for misjonærer/ utsendinger i samarbeidskirkene, m. el. u. tilknytning til
skole. Kurset kalles fra 2010 utreisekurs. Kurs for 2011 avholdes 21.-24. juni på Gå Ut
Senteret i Hurdal. – Her har NORME kun en informasjonsoppgave.

•

DAWN: - Dette er et nettverk for menighetsplanting. Leder er Øyvind Augland. DL deltar
normalt på DAWNs lederforum i januar hvert år. Dette er et forum som samler ledere fra
hele NORME-bredden av krk/org, samt fra sammenhenger utenom NORME. Felles fokus
er menighetsplanting, og gj.snittsalder på ledere/ deltakere er lovende lav. NORME har
fofr en informasjons-funksjon mht DAWN.

•

Flg. nettverk har vi hatt mindre kontakt med siste året. Vi formidler infostoff fra noen av
disse nettverkene bl.a gjennom NORME-nytt når vi får materiale tilsendt.
o Bønn for Norge/ NORGE 40 dager
o K-vekst
o Willow Creek
o EurECA

5.

Andre oppgaver/ engasjementer nasjonalt
o Kirkens Nødhjelp. - NORME er observatør på Kirkens Nødhjelps rådsmøte. I 2011
ble vi representert ved Ragnhild Mestad, NMS, på KNs repr.møte på Lillestrøm
ultimo mai. Hun har rapportert tilbake til NORME.
o Norges Kristne Råd. - NORME er observatør i Norges Kristne Råd. Daglig leder
møter iblant i NKRs styre, på repr.skapsmøtet hvert 2. år og på NKRs lederdager.
Kontakten med NKR er nyttig og det oppleves konstruktivt å ha kontakt med det
nettverk NKR representerer.
o Bistandsnemda. – Kontakten med BN har økt betydelig det siste året, spesielt i
forbindelse med samlokaliseringen. – Generalsekr. i Bistandsnemda møter jevnlig i
NORMEs styremøter som observatør i saker av interesse for BN. DL NORME får
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o

o
o
o

6.

tilsvarende invitasjon til BNs styre. Gs BN deltar i utvalget som forbereder LINK 11.
Styret prioriterer en nær kontakt og samarbeid med BN.
Den internasjonale bønneuken – norsk del. – I en årrekke har NORME oversatt og
distribuert bønnemateriale fra EEA. Dette har vi ikke gjort siste året, fordi mye tyder
på at dette i liten grad blir benyttet. Norges Kristne Råd har også et opplegg for
økumenisk samling knyttet til bønneuka lagt ut på sine hjemmesider. Vi ønsker i
stedet å knytte oss opp mot Nasjonalt Bønnenettverk Norge, som vi har etablert
kontakt med siste året, og vil prioritere f.eks en tilknytning til International Day of
Prayer.
Egede Instituttet. – Daglig leder inviteres til Egedes repr.skapsmøte hvert år. Det er
god kontakt mellom NORME og Egede Instituttet, og den oppleves som verdifull.
Member Care Europe, under EEA. Bjørn Lande, Institutt for sjelesorg, Modum, er
oppnevnt som NORMEs repr. til MCE.
Annet i nasjonal sammenheng: DL NORME inviteres til en rekke ulike
sammenhenger hvor NORMEs nærvær/deltakelse ønskes. Flere invitasjoner må vi
takke nei til. Følgende har NORME deltatt på i rapportperioden:
- Folkekirkens Missionskonferanse, Nyborg, Dk, 9.-10. juni. - Misjonsfestival i
Erkebispegården; arr. av Trondheim Kristne Råd; misj.foredrag/ info om NORME. –
Kurs ang. Kairos misjons-Alpha i Re uke 46. - Lederseminar Norges Kristne Råd
20.1.11; Israel-Palestinakonflikten. - Styremøte Norges Kristne Råd 3. februar 2011. Møte i EEMC - European Ecumenical Mission Councils – i Uppsala 9.-11.2.11. Rådsmøte Norges Kristne Råd, Trondheim 22-23.3.11. - Kirkemøtets åpning,
Tønsberg 5.4.11. –Misjonsdag Hurdal 1. mai i regi av SMM og bispedømmet;
NORME-presentasjon.

Internasjonalt medlemskap/ tilknytning/ engasjement

NORME har deltatt i flg internasjonale fora i 2010-2011:
1) EEA – European Evangelical Alliance. NORMEs engasjement i EEA er fofr. knyttet
til generalforsamlingen samt daglig leders plass i executive committee:
a. EEAs årlige generalforsamling: Fjorårets gf i Tyrkia ble avlyst pga
askeproblemene. Årets gf er flyttet fra vår til høst igjen, og avholdes i Stuttgart
i oktober.
b. EEA executive committee. – DL deltok på ExCo i Amsterdam både i
september 10 og mars 11. Rapport til styret. – Arbeidet i ExCo har vært
intensivert det siste året i forbindelse med valg av ny gs, Niek Tramper fra
Nederland. EEAs hovedkontor er dermed flyttet fra London til Driebergen,
Nederland.
2) Lausanne. – Dette er vår andre hovedrelasjon internasjonalt ved siden av EEA. En av
de hendelser som krevde mest ressurser i fjor var forberedelsen til og deltakelsen på
Lausanne III-kongressen i Cape Town 16-24 oktober. Styreleder var leder for den
norske delegasjonen på ca 30 delegater + 10 studenter/volontører, mens daglig leder
hadde ansvar for den praktiske forberedelse, tilrettelegging, gjennomføring og
oppfølgingen på etterhånd. Det ble arrangert samlinger for hele delegasjonen både før
og etter kongressen, for å maksimere nytteverdien på hjemlig mark. Etter kongressen
har all oppmerksomhet vært rettet mot to ting: skrivingen av en bok med en rekke
temaer fra CT 2010, og å oversette The Cape Town Commitment, slutterklæringen, til
norsk. Et tyvetalls forfattere, samtlige deltakere på CT 2010, står bak ’Misjon til
forandring – Bilder og refleksjoner fra Lausanne III’, som vil foreligge i slutten av
juni dette år. Cape Town-erklæringen er en del av boka. Daglig leder og styreleder har
deltatt i bokas redaksjon. DL har hatt ansvar for prosessen fram til bok samt for
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tilretteleggelsen av oversettelsesarbeidet. Vi tar sikte på å bruke CT-erklæringen i
ulike sammenhenger i tida som kommer.
3) Eurochurch. – Eurochurch hadde i år ikke noe internasjonalt møte. Det planlegges
nytt internasjonalt møte i 2012.
4) Global Christian Forum. – GCF-samling i Lahti, Finland, september 2010. Neste
samling på verdensbasis vil bli i Indonesia i 2012. Spørsmålet må drøftes hvorvidt
NORME fortsatt skal delta i Global Christian Forum.
5) European Leadership Forum - ELF. – Møtes i Eger, Ungarn. Et av de sentrale og
voksende evangelikale møtesteder hvor ikke minst yngre ledere samles. DL NORME
deltok på ELF i fjor. Nyttig mtp nettverksbygging, kontakt med mulige
seminarholdere og ideforum for aktuelle NORME-temaer til LINK og annet. Misjon
har stått relativt svakt på ELF-uken. Norge er blitt utfordret til å være med og etablere
et misjons-spor på ELF. Styreleder er engasjert i dette.

7.

Egne arrangementer/ initiativ helt/delvis
A. LINK 2010
LINK-konferansen 2010 ble ikke arrangert pga konferansen i forbindelse med Edinburghjubileet. – LINK-konferansen er NORMEs flaggskip og vi ønsker at den skal oppleves
som et både relevant og nyskapende forum.
B. Lederdagen 2010
Også Lederdagen 2010 ble arrangert i festsalen, Høgskolen i Staffeldtsgate, 1. desember.
Omkring 40 ledere fra DnK og NORMEs medlemskirker/ -organisasjoner deltok. Temaet
var ’Ting var enklere før. Eller var de?’ - Om ledelse i kristen-Norge i forandringstider.’
– Irene og Martin Cave og Ivar Pettersen innledet til samtale. Lederdagen har utviklet seg
til å bli en liten men viktig møteplass for evangelikale kirkeledere. Samtlige daglige ledere
for NORMEs medlemskirker og –organisasjoner inviteres, sammen med en gruppe
toneangivende evangelikale fra ulik sammenheng. Det gir ledere for mindre
organisasjoner og folk fra ’provinsene’ mulighet til å møte en del av våre mer sentrale
kirkeledere.
C. NORME som medarrangør:
NORME har stått/ står som medarrangør ved følgende arrangementer:
• Edinburgh-konferansen 7-9 september
Den andre store hendelse for NORME i 2010 – i tillegg til Lausanne III – var
utvilsomt den økumeniske konferansen i forbindelse med hundreårsjubileet for det
store misjonsmøtet i Edinburgh i 1910. I tillegg til NORME sto også Norges Kristne
Råd, Mellomkirkelig Råd, Egede Instituttet og Areopagos bak arrangementet, som
samlet omkring 300 deltakere gjennom tre dager. Konferansens hovedidé var å
invitere kirkeledere fra Sør til å evaluere norsk misjon i dag, og streke opp noen linjer
for hvordan vi sammen kan møte misjonsutfordringen i tida som kommer. Tre
kirkeledere fra hhv. Kina, Madagaskar og Sør-Korea deltok; en fjerde ble syk og kom
ikke. Konferansen ble etter måten vellykket men vi ser mange sider som vi fra
arrangørenes side ikke var tilfreds med. Deler av fokus ble retrospektivt og dessuten
kirkelig introvert. Vi ønsket også et litt annerledes sammensatt panel fra Sør. Til tross
for dette fikk konferansen god tilbakemelding fra deltakerne. Det er under vurdering
om en lignende økumenisk misjonskonferanse skal arrangeres igjen om en tid, da med
Norges Kristne Råd og NORME som arrangører. Rapporten fra konferansen med
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utfordringer er blitt distribuert til menigheter og forsamlinger i arrangørenes
nedslagsområder.

8.

Saker behandlet i NORMEs styre

Referat fra samtlige styremøter 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 de fleste omtalt i denne rapporten. I tillegg vil vi spesielt peke på flg. saker:
1) Nytt fokus på bønn. – Den årlige bønneuken for kristen enhet har en lang tradisjon i
Norge. Det vi ser er at den får stadig mindre betydning. Det bønnemateriale vi mottar
fra EEA, oversetter og legger ut på våre hjemmesider og sender til vårt nettverk, blir i
liten grad brukt, etter de tilbakemeldinger vi får. Styret ønsker å løfte fokuset på bønn
inn i våre sammenhenger, og har knyttet kontakt med det framvoksende bønnemiljø på
evangelikal side i Norge gjennom Nasjonalt Bønneråd. Bjørn Olav Hansen, som leder
Bønnerådet, har presentert de ulike bønneinitiativ for styret. Vi vil i løpet av høsten
etablere en fastere tilknytning til Nasjonalt Bønneråd og se på hvilken måte NORME
kan formidle bønneutfordringen enda sterkere til misjonsbevegelsen i vårt land.
2) Migrantkonferanse. – Daglig leder har – sammen med KIA og Flerkulturelt nettverk i
NKR – tatt initiativ til en konferanse høsten 11/våren 12 med/ for migrantkirkeledere i
Oslo/ Østlandsområdet, sammen med et utvalg norske kirkeledere fra samme region.
Siktemålet er todelt: 1) å bidra til å skape et samtaleforum for migrantlederne, og 2)
drøfte hvordan vi sammen kan bringe evangeliet til sekulariserte nordmenn.
3) Tilsetting ny daglig leder. – Styret har våren 2011 brukt en del tid på drøfting av
situasjonen i forbindelse med oppsigelse fra daglig leder. Prosedyren for tilsetting av
ny har vært drøftet, og når denne rapporten skrives forberedes intervju med noen av
søkerne. Nåværende dl fratrer medio september.
4) Lausanne, NORME og framtida. – NORME har fått flere utfordringer fra Lausannes
internasjonale lederskap på innspill og vurderinger i forbindelse med Lausannes
fortsatte virksomhet i Europa. Dette er drøftet i styret i flere omganger. NORME
ønsker å spille en aktiv rolle i Lausanne i tida som kommer, fordi dette er et vesentlig
nettverk for en tydelig misjonsprofil. Det søkes etter ny Europe Deputy Director, og
både daglig leder og andre har blitt utfordret til å stille. Styreleder er invitert til å sitte i
Lausannes internasjonale råd. Vi har også gitt innspill på noen sider vi tror vil være
viktig ved en framtidig Lausanneprofilering i Europa. Disse synspunkter vil styreleder
samt Ole-Magnus Olafsrud ta med når de deltar ved Lausanneledelsens samling i
Boston medio juni 11.
5) Ny strategiplan 2012-2016. – På flere møter våren 2011 har ny strategiplan blitt
drøftet og forberedt. Den skal vedtas på årsmøtet i september. I den forbindelse har
styret drøftet punktene i eksisterende plan, sett på hva som skal ut og hva som skal
videreføres, i tillegg til nye saksområder som styret ber årsmøtet å godkjenne. Når
denne årsrapport skrives, er ny strategiplan i ferd med å ferdigstilles.

9.

Misjonsstatistikken

Misjonsstatistikken for 2010 blir lagt fram på årsmøtet i september 2011. Darryl Krause i UiO
har fortsatt et hovedansvar for innsamling og bearbeiding av statistikken sammen med daglig
leder. Statistikken gir viktig informasjon om misjons-Norge som NORME oss bekjent er
alene om å framskaffe.
Statistikken for 2010 omfatter alle organisasjoner/kirkesamfunn tilknyttet NORME
som arbeider med internasjonal misjon. Det er også samlet inn data fra flere organisasjoner
som ikke er med i NORME, og som har gitt tilbakemelding. Dermed gir NORMEs
misjonsstatistikk et ganske godt bilde av hva som skjer innen norsk misjon globalt. Det vi
også er oppmerksomme på, er at norsk misjonsvirksomhet internasjonalt går videre enn det
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statistikken viser. Blant annet er den ufullstendig mht ulike typer korttidsengasjement i
misjon, som prosjektmisjonærer, ettåringer, teamarbeidere, såkalte pendlermisjonærer og
andre grupper utenom de tradisjonelle langtidsmisjonærer. Derfor vil norsk engasjement også
på personalsiden være langt mer omfattende enn det statistikken viser. Dette er noe vi har
visst og gjort oppmerksom på tidligere. Styret har vedtatt at det skal utredes en ny måte å
registrere norsk internasjonal misjonsaktivitet, og en gruppe er nedsatt til å arbeide med dette.

10.

Aksjon Håp / Søknad NRKs TV-aksjon 2012

Forvaltningen av restmidlene etter Aksjon Håp i 2006 er nå inne i siste fase. Midlene skal
etter avtalen være disponert til de ulike prosjekter i inneværende år 2011. I fjor lå enkelte
organisasjoner svært langt etter i bruken av midlene. Etter stor innsats i sluttfasen er dette nå i
ferd med å komme på plass. Sekretær for AH er adm.leder i Baptistsamfunnet, Håkon
Sigland.
Aksjon Håp overførte arbeidet med søknaden om NRKs tv-aksjon til Bistandsnemnda.
Daglig leder har deltatt i arbeidet med å sluttføre søknaden, som ble sendt i slutten av april.
Tildeling av tv-aksjonen for 2012 skjer i begynnelsen av juni.

Hvor er vi – hvor går vi? Handlingsplaner/ Strategiplan

11.

Gjør vi i NORME det vi skal – i henhold til våre vedtekter, årlig handlingsplan og
strategiplan? Dette er det viktig at vi har et blikk på hele veien. Vårt formål og
arbeidsoppgaver, slik de er nedfelt i vedtektene (se disse), er utfordrende. Det er spennende å
måle vårt arbeid gjennom året opp mot disse punktene. Den årlige handlingsplanen som styret
vedtar, er et viktig arbeidsdokument for oss. I tillegg peker vår femårs strategiplan på
vesentlige arbeidsområder vi skal ha oppmerksomheten på.
Strategiplanen for inneværende periode 2007-11er konkretiseringer av vedtektenes
formål/arbeidsoppgaver. Mange av områdene er godt dekket. I varierende grad er vi inne med
et engasjement på samtlige av punktene strategiplanen nevner.

12.

Annet/ sluttbemerkninger
▪

Informasjon.
o NORME-nytt – en epost-basert nyhetsbulletin – sendes med jevne mellomrom
ut til alle medlemmene. Dette er et viktig kontaktledd og synlighetsskapende
medium for NORME.
o NORMEs nettsider. – Siden oppdateringen i fjor har vi fått mye positiv
tilbakemelding på informasjonsverdien av våre nettsider. I tillegg benytter
mange seg av påmeldingsboksene vi lager til f.eks våre seminarer, Edinburghkonferansen etc.
o Media. – NORME er godt kjent der vi skal kjennes og synes – innen det
evangelikale Norge og især på leder/adm.-nivå hvor vi skal være en
serviceorganisasjon. Ute blant vanlige kristne er vi mindre kjent. DLs faste
spalte i DagenMagazinet, i tillegg til jevnlige smånyheter i både VL og DM
bidrar til synliggjøringen. Også styreleder bidrar til dette artikler og uttalelser.

▪

Nye utfordringer
Det ligger flere utfordringer for styret i året som kommer. Her skal bare nevnes noen:
o Bønnefokusering. – Etablere en fastere tilknytning til Nasjonalt Bønneråd og
se på hvilken måte NORME kan formidle bønneutfordringen enda sterkere til
misjonsbevegelsen i vårt land.
o Migrantkirke-konferanse. – Forberede og gjennomføre den planlagte
konferansen med migrantkirkeledere/ norske kirkeledere i Oslo/
Østlandsområdet.
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o NORMEs sosiale profil. – Drøftingen av dette spørsmålet har vært på styrets
kjøreplan lenge. En ny runde i saken ble gjennomført i rapportperioden, men
videreføringen er utsatt i påvente av ny daglig leder og mulig parallellarbeid i
den nye tenketanken Skaperkraft, hvor styreleder er en av initiativtakerne.
o Misjonsstatistikk. – Igangsette arbeidet med en gjennomgang av nåværende
statistikkføring; etablere alternative måter å presentere NORMEs
misjonsstatistikk.
o Forholdet mellom Bistandsnemda og NORME. – Viderefører samtaler med
BN med tanke på å utnytte og videreutvikle synergieffekten av
samlokaliseringen.
o Lausanne Europa. – Bidra aktivt til en god posisjonering av Lausanne i
Europa, både gjennom innspill/ rådgivning og ved å stille med
personalressurser der vi har mulighet.
o Feire 10-årsjubileet. – NORME startet i 2001. Det vil bli markert på en tydelig
måte på kommende årsmøte.
▪

Kontor, administrasjon. – Samlokaliseringen med Bistandsnemnda i januar var en
svært god løsning. Vi har samme leieutgifter, litt større kontor og ellers de fasiliteter
som trengs. Det er også positivt og meningsfylt å høre til i fagmiljøet i BN.
De praktiske sidene ved det daglige arbeid fungerer godt. – Regnskapsfører i
Mo i Rana gjør en god jobb – uten godtgjørelse, vi har en rimelig revisor, DL
NORME – hvis teolog – er fast innlemmet i Statens Pensjonskasse. Det gir en viktig
økonomisk innsparing på pensjonskostnader. Sekretærhjelp til AH-oppgaver kjøpes
fram til avslutning av Aksjon Håp ved utgangen av inneværende år. - NORMEs
dataarkiv/-tilknytning til Bibelselskapets server er nå flyttet til NLM IKT Service.
Daglig leder tar selv alle administrative oppgaver. Han er også sekretær for
Missiologisk Forum. Styret, og spesielt styreleder, har tett kontakt med dl i arbeidet og
følger opp sakene som vedtas.

6. juni 2011
Rolf Kjøde
Styreleder

Rolf Ekenes
Daglig leder
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