NORME
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

ÅRSRAPPORT 2011 – 2012
Styret har i perioden hatt følgende sammensetting:
Rolf Kjøde (leder), Andreas Nordli (nestleder), Øyvind Åsland, Øyvind Helliesen, Heidi Westborg Steel,
Kari Margrethe Solvang og Jeffrey Huseby.
Varamedlemmer: Bente Sandtorp (1. vara), Arnfinn Løyning (2. vara) og Clive Adams (3. vara). Første
varamedlem innkalles fast til styremøtene.
Daglig leder er styrets sekretær.
Årsrapporten dekker perioden 1. juni 2011 – 30. mai 2012. Styret har i denne perioden hatt 6 møter
og behandlet 59 saker. Referatene sendes medlemsorganisasjonene i forbindelse med innkallingen til
årsmøtet.
I oktober 2011 ble det foretatt skifte av daglig leder i NORME. Resultatet av dette ble kunngjort ved
forrige årsmøte. Vi vil uttrykke stor takknemlighet til Rolf Ekenes for den flotte tjenesten har fikk
utføre i over fem år som daglig leder, og vi er svært takknemlig for at Anne Lise Søvde søkte på
stillingen og ville overta. Hun har gode kvalifikasjoner. Styret vil uttrykke stor tilfredshet med hennes
inngang i tjenesten og er glad for at det gode samarbeidet som vi hadde med Rolf Ekenes har fortsatt
med Anne Lise Søvde i daglig ledelse.
1. Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2011 ble holdt 6. september i Staffeldtsgate i forkant av LINK-konferansen.
Valgene ga følgende resultat:
Følgende ble valgt som styremedlemmer for 2 år:
Øyvind Åsland, Jeffrey Huseby, Kari Margrethe Solvang
Følgende ble valgt som varamedlemmer for 1 år: 1. vara: Bente Sandtorp, 2. vara: Arnfinn Løyning 3.
vara: Clive Adams
2. Økonomi
Regnskapet for 2011 viste et underskudd på 33.141 NOK. 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.
Vårt økonomiske bidrag til Lausanne har vært løftet en del de siste tre år i forbindelse med
kongressen i 2010. 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. I tillegg kommer et mindre bidrag til European Evangelical Missions Alliance.

3. Medlemskap/ kontingenter
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a. personlige medlemmer/ menigheter
Personlige medlemmer: Pr 1. juni 2012: 109, mot 106. I 2011 har 43 enkeltmedlemmer betalt
kontingent pr 31.des. (á kr 300), mot 48 året før. Det har ikke vært kapasitet til å bruke mer ressurser
på økt medl./kontingentvolum her. Vi utfordrer jevnlig gjennom NORME-nytt og i andre
sammenhenger til personlig medlemskap, og vil fortsette med det. Resultatet er ikke overveldende.

Menigheter: Pr 1. juni 2012: 53, det samme som i 2011. Det ble ikke sendt ut fakturaer for
medlemskontingent til medlemsmenighetene i 2011. DL vil i år sende ut informasjon til dem og tilby
menighetene å støtte NORME med en gave tilsvarende fjorårets kontingentbeløp sammen med årets
utsending.
b. kirkesamfunn/ organisasjoner
I 2011 økte kontingenten med 5 % etter SSBs statistikk for gjennomsnittlig lønnsøkning.
Kontingenten fra kirkesamfunn og organisasjoner er vår økonomiske bærebjelke. Vi takker med dette
våre per t 41 medlemskirker/-organisasjoner for deres bidrag gjennom medlemskontingenten. Per 1.
juni har samtlige kirkesamfunn og organisasjoner, så nær som to betalt sin medlemskontingent.
Medlemsoversikt pr 1. juni 2012:
Klasse 5
3 (44.000)
Klasse 4
4 (33.000)
Klasse 3
14 (22.000)

Klasse 2

12 (11.000)

Klasse 1

10 (5.500)

(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 medlemmer; sum kontingenter 755.000 kr
Kristen Muslimmisjon (KMM) har i 2012 søkt om å endre sin plassering i Medlemskategori 2, da de
har hatt store kutt i gaveinntekter og budsjett de siste årene. Saken har vært til behandling i styret,
som har besluttet å innvilge søknaden (på bakgrunn av regnskapstallene de siste årene). Endringen
vil gjelde fra og med 2013. En ny gjennomgang av alle organisasjonene vil igangsettes i kommende
arbeidsår.
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. Følgende aktiviteter og nettverk nevnes:
Missiologisk Forum
MiFo – har i perioden hatt følgende medlemmer i styringsgruppen: Knud Jørgensen (leder), Vija
Esenberga Herefoss, Roar Fotland, Erling Lundeby, Rolv Olsen, Knut Hallen, Heidi Westborg Steel og
DL i NORME. MiFo eksisterer nå på sjette femte år, og er blitt et viktig forum for missiologiske tema
og debatter. To-tre møter avholdes hvert år, hovedsakelig på MF siden tre av utvalgets medlemmer
underviser eller forsker der. I snitt har det kommet 30-40 til samlingene.
I november 2011 hadde MiFos fagdag tittelen «Proselyttisme, trosbytte og omvendelse». John Baxter
Brown, tidligere Kirkenes Verdensråd (KV), innledet om Christian Witness in a Multi-cultural World:
Recomendations for a Code of Conduct fra KV, Vatikanet og World Evangelical Alliance. I tillegg
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snakket Are Svendsen om Oslo-koalisjonens Ground rules for missionary activities. Faruc Terzik fra
Islamsk Råd og Jørn Lemvik fra Digni deltok med respons.
I februar 2012 var MiFo medarrangør på MFs misjonsuke og med Rene Padilla fra Argentina som
hovedtaler. Padilla utfordret Norges kristne på en helhetlig og integrert misjonstenkning, og pekte
spesielt på grådigheten som ødeleggende i arbeidet for en mer rettferdig verden.

Fagdagen i april 2012 hadde temaet «Hvordan lage seg en religion? Sannhet i en pluralistisk verden.»
Da fikk vi besøk av Andrew Kirk fra England. I tillegg bidro Lars Dahle og Vija Herefoss med respons.
Den andre delen av fagdagen var mer praktisk, med innlegg fra Tore Laugerud fra Areopagos, Maria
Bjørdal fra NMS og DL. De siste Mi Fo har vært dårligere besøkt enn de tidligere, noe komiteen
jobber aktivt med.
Ungdomsledernettverket.
Dette nettverk er dratt i gang igjen etter Lausanne-kongressen i Cape Town. Det har vært invitert til
NORME Next Generation frokost i 2011, og sendt informasjon om misjons-konferanser og events for
ungdom gjennom dette nettverket. Misjonskonferansen Reach 12 i Oslo samlet rundt 100 unge. Det
var også en delegasjon av norske ungdommer på Mission-net i Tyskland ved nyttår (2011/2012).
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.
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 og akkreditert opplegg knyttet til Høgskolen i Staffeldtsgate eller Ansgarskolen (via NOKUT – Nasjonalt Organ for kvalitet i utdanningen). Det jobbes nå med å få på plass
resurspersoner og ledere for å starte et nytt Liv i Ledelse-kurs.
Skolekomiteen.
Skolekomiteen under NORME arrangerer hvert år et kort innføringskurs for misjonærer og
utsendinger i samarbeidskirkene. Kurs for 2011 ble avholdt 21.-24. juni på Gå Ut Senteret i Hurdal. I
2012 arrangeres kurset 25. til 28. juni. Her har NORME kun en informasjonsoppgave.
DAWN
Dette er et nettverk for menighetsplanting. Leder er Øyvind Augland. DL deltok på DAWNs
lederforum i januar 2012, et forum som samler menighetsplantere fra mange kirker og
organisasjoner i NORME-nettverket. NORME har en informasjons-funksjon mht DAWN.
Følgende 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 var NORME
representert ved Ragnhild Mestad, NMS, på KNs representantskapsmøte i Lillestrøm. I 2012
har DL vært i Trondheim på Representantskapsmøte. Aktuell sak i 2012 var Kirkens Nødhjelps
vedtak vedr. Reproduktiv Helse i prosjekter som jobber med Kvinner, rettigheter og helse,
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hvor de åpner for å støtte arbeid for selvbestemt abort i prosjektland. Saken ble debattert i
Representantskapet.
o

Norges Kristne Råd. - NORME er observatør i Norges Kristne Råd. Daglig leder har vært
invitert i NKRs styre og på representantskapsmøtet hvert andre år. Kontakten med NKR
oppleves nyttig. I 2011 har den praktiske siden ved avtalen om gjensidige representasjonen
mellom NOMRE/Norges Kristne Råd vært oppe til behandling. Styret ser frem til å møte den
nye generalsekretæren i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal.

o

Digni (tidligere Bistandsnemda). – Kontakten med Digni har økt i 2011, spesielt i forbindelse
med samlokaliseringen. – Generalsekretær i Digni møter i NORMEs styremøter som
observatør, og DL i NORME får tilsvarende invitasjon til Dignis styremøter. Dignis
generalsekretær har i 2011 også sittet i NORMEs Valgkomite, og komiteen som arbeider med
Utsendinger med familie. Styret har prioritert nær kontakt og samarbeid med Digni.

o

Den internasjonale bønneuken – I en årrekke har NORME oversatt og distribuert
bønnemateriale fra EEA. Dette har vi ikke gjort i 2011 og 2012, fordi det i liten grad ble
benyttet. Norges Kristne Råd har også et opplegg for økumenisk bønn fra Kirkenes
Verdensråd lagt ut på sine hjemmesider. NORME har informert om NKR sitt bønnemateriell
og hatt kontakt med Nasjonalt Bønnenettverk Norge, for å knytte oss opp mot International
Day of Prayer.

o

Egede Instituttet. – Daglig leder 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 2013 sammen med Egede og Digni.

o

Member Care Europe, under EEA. Bjørn Lande er NORMEs representant til MCE.

o

Annet i nasjonal sammenheng: DL NORME inviteres til en rekke ulike sammenhenger hvor
NORMEs nærvær/deltakelse ønskes. Flere invitasjoner må vi takke nei til.

o

Følgende har NORME deltatt på i rapportperioden: Folkekirkens Missionskonferanse,
Nyborg, Danmark 14.-15. juni 2012, Kirkemøtes åpningsdag i Tønsberg 12. april, Seminar om
ungdom og alkohol, 9. mai, Kvinner i Midtøsten-seminar NKR, 29. februar, Samling med de
nordiske misjonsrådene i Sveits, 1.-3. februar, Fagdag med Digni, 5, desember 2011,
Skaperkraft-seminar, 18. november 2011, Fakkeltog for forfulgte kristne 27, oktober 2011,
etc.

o

Kirkelederdagen i Norges Kristne Råd 23. mai, styreleder deltok.

6.
Internasjonalt medlemskap/ tilknytning/ engasjement
NORME har deltatt i følgende internasjonale fora i 2011-2012:
1) EEA – European Evangelical Alliance. NORMEs engasjement i EEA er knyttet til
generalforsamlingen:
a. EEAs årlige generalforsamling: Fjorårets generalforsamling ble gjennomført i
Stuttgart, Tyskland. Årets gf arrangeres i Barcelona i oktober. Niek Tramper fra
Nederland ble i 2010 valgt til ny leder i EEA.
b. EEMA: Misjonsdelen i EEA er European Evangelica Missions Alliance. NORME har
deltatt på konferanser og samlinger i regi av EEMA ved Ole Magnus Olafsrud. Styret
har drøftet medlemskapet i EEMA, og det skal vurderes igjen til høsten (2012). Ved
endringer av medlemskapet i EEMA vil saken legges frem for Årsmøtet i 2013.
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2) Lausanne. – Dette er vår andre viktige relasjon internasjonalt ved siden av EEA. Etter Cape
Town–kongressen i 2010 har engasjementet og kontakten mellom Lausanne og NORME vært
økende. I etterkant av kongressen ble Cape Town Comitment oversatt til norsk, og boken
’Misjon til forandring – Bilder og refleksjoner fra Lausanne III’ ble skrevet. Et godt utvalg av
misjonsledere som var i Cape Town bidro til boken, som kom ut i juni 2011. Boken har blitt
solgt i flere av våre medlemsorganisasjoner, blant annet ved NMS sin generalforsamling og
som julegave til de ansatte i NLM.
3) Eurochurch: Eurochurch er et misjonalt forum for Europa, hvor intensjonen er å bringe
sammen «academia & practitioners». Eurochurch ledes av Dr. Martin Robinson. Det
planlegges en konferanse i Køln den 9.-11. oktober i 2012. Helge Hollerud fra Frikirken sitter i
styringsgruppen for Eurochurch.
4) Global Christian Forum: Sist samling var i Lahti, Finland, september 2010. Neste samling på
verdensbasis arrangeres i Indonesia i 2012. (Spørsmålet om hvorvidt NORME fortsatt skal
delta i Global Christian Forum er under drøfting).
5) European Leadership Forum – ELF: Samling i Eger, Ungarn, i mai 2012. Et av de sentrale og
voksende evangelikale møtesteder hvor ikke minst yngre ledere samles. DL NORME deltok på
ELF i 2012, sammen med 45 andre norske, deriblant en gruppe internasjonale studenter. Det
oppleves nyttig med hensyn til nettverksbygging, kontakt med mulige seminarholdere og
ideforum for aktuelle NORME-temaer til LINK og annet. Misjon står nok fremdeles relativt
svakt på ELF-uken.
7.

Egne arrangementer/ initiativ helt/delvis
A. LINK 2011
LINK-konferansen 2011 ble arrangert i Storsalen menighet i Oslo 6. og 7. september. Det ble markert
at NORME i 2011 har eksistert i 10 år, DL i NORME Rolf Ekenes ble takket av og ny DL Anne Lise Søvde
ble formelt innsatt. LINK 2011 hadde nær 150 deltagere (de fleste både tirsdag og onsdag).
Tema for LINK 2011 var Misjon og Bistand, bry eller bra? med hovedtaler Joel Edwards fra Mica
Challenge. I tillegg var Jørn Lemvik fra Digni, Tone Lindheim fra Misjonsalliansen og Bjørn Bjørnø
(PYM) og Hege Hertzberg (utviklingsdirektør i Utenriksdepartementet). Erik Solheim var opprinnelig
invitert, men ble forhindret. Den internasjonale oppslutningen i LINK er økende og med det behovet
for oversettelse til engelsk. Det er også en stor gruppe studenter som prioriterer LINK.
B. Lederdagen 2011
Lederdagen 2011 ble arrangert i festsalen, Høgskolen i Staffeldtsgate, 7. desember. Omkring 40
ledere fra DnK og NORMEs medlemskirker/-organisasjoner deltok. Temaet var ’Å sitte ved Jesu føtter,
og være Jesu føtter’. Hovedtaler var Geir Gundersen, spesialrådgiver i Blå Kors.
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. NORME som medarrangør:
NORME har stått/ står som medarrangør ved følgende arrangementer:
Misjonsuken på Menighetsfakultetet, i februar 2012
Power and Partnership, sammen med Digni og Egede, konferansen er under planlegging til
2013.
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Edinburgh 2014; sammen med Norges Kristne Råd i 2014.
8.
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 de
fleste omtalt i denne rapporten. I tillegg vil vi spesielt peke på følgende saker:

1) NORMEs sosialetiske profil
Styret har ønsket at NORME skal ha en større profil i samfunnsrelaterte spørsmål. Det er nedsatt en
komite som har jobbet med saken. Ulike aktører vil inviteres til dialog, for å se hvilke saker som bør
prioriteres og hvilke sakes som frontes av andre aktører på et lignende verdigrunnlag.
2) Utsendinger med familier
Styret har ønsket et større fokus på arbeid som ivaretar misjonærfamilien og barnas situasjon i
utlandet, en slags Member Care for utsendinger med familie. En arbeidsgruppe er satt ned, og
invitasjoner er sendt til organisasjonslederne. Formålet med arbeidet er å finne ut hvilke
utfordringer, behov og ønsker som finnes i medlemsorganisasjonene, samt hvilke ressurser som er
tilgjengelige i NORME-nettverket.
3) Lausanne, NORME og framtiden:
NORME har fått flere utfordringer fra Lausannes internasjonale lederskap på innspill og vurderinger i
forbindelse med Lausannes fortsatte virksomhet i Europa. NORME ønsker å spille en aktiv rolle i
Lausanne i tida som kommer, noe Ole-Magnus Olafsrud og styreleder Rolf Kjøde formidlet videre i
Lusanneledelsens samling i Boston i juni 2011. Jean Paul Rempp ble i 2011 engasjert som ny Europe
Deputy Director. Styreleder, Rolf Kjøde, har sagt seg villig til å sitte i Lausannes internasjonale råd. Vi
har også gitt innspill på navn til Senior Associate Advisers, men da vi leverte NORMEs liste fikk vi
tilbakemelding om at noen allerede var blitt utfordret til disse stillingene.
4) Gjensidig observasjonsstatus i Norges Kristne Råd
Styret har gjennomgått vår tilknytning til Norges Kristne Råd, da den avtalte observatørstatusen ikke
har vært helt gjensidig. Styret har vedtatt at observatørstatusen ikke bare skal innebære økonomisk
gjensidighet (dvs. at ingen av organisasjonene betaler medlemskontingent), men også gjelde
styremøter, lederdager og konferanser.
5) Ny strategiplan 2012-2016:
På flere møter våren 2011 ble ny strategiplan drøftet, før den ble vedtatt på Årsmøtet i september
2011. Høsten 2011 ble det valgt ut noen fokusområder, som mye dreide seg om rekruttering og
ungdom.
9.
Misjonsstatistikken
Misjonsstatistikken for 2010 ble 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, men
ønsket fra 2011 å gi fra seg dette. Statistikken har gitt viktig informasjon om misjons-Norge som
NORME oss bekjent er alene om å framskaffe. 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 2011 hatt samtaler om hvordan statistikken kan forbedres for å inkludere ulike
typer misjon som ikke omfattes av spørreskjemaene i den nåværende statistikken. (Blant annet ulike
typer korttidsengasjement, som prosjektmisjonærer, ettåringer, team-arbeidere, såkalte
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pendlermisjonærer og andre grupper utenom de tradisjonelle langtidsmisjonærer.) 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.
Arbeidet med fornying av NORMEs misjonsstatistikk har startet i begynnelsen av 2012. Vi jobber
foreløpig med en mulighet for å gjennomføre en felles misjonsstatistikk med Digni. Da vil også midler
benyttet i Norge inkluderes, noe som også gjør det lettere å holde oversikt over organisasjonenes
vekst og tilpasse medlemskategori deretter.
10.
Aksjon Håp /Søknad NRKs TV-aksjon 2013
Forvaltningen av restmidlene etter Aksjon Håp i 2006 er nå inne i siste fase. Midlene skulle være
disponert til de ulike prosjekter før 31.12.2011. Siste frist for sluttrapportering var 1. juni 2012. Det
ble i mai 2011 returnert et ubrukt beløp på 593.554 NOK til Aksjon Håp fra Digni (som hadde brukt
mindre tid på rapportene enn først antatt). Høsten 2011 ble det derfor gjort en ekstrabevilgning på
600 000 NOK til seks av medlemsorganisasjonene.
Fra november 2011 har DL i NORME vært sekretær for Aksjon Håp. Tidligere sekretær i Aksjon Håp,
Håkon Sigland i Baptistsamfunnet, avsluttet sitt engasjement i november 2011. Etter en
gjennomgang av rundt 80 prosjekter, skal den siste dokumentasjonen nå leveres inn. Hos Digni er det
Arne Kjell Raustøl som har hatt hovedansvaret for Aksjon Håp-rapporteringen. Mellom 6. februar og
ut mars 2012 hadde Aksjon Håp en student på praksis, Vum Pau. Han jobbet med rapportene
sammen med DL, og gjorde en god jobb med overføringen av Aksjon Håps arkiv til NORME (fysisk og
elektronisk).
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 gjorde. Det
ble søkt om TV-aksjonen både i 2011 (for 2012) og i 2012 (for 2013). Ingen av søknadene har blitt
valgt ut av NRKs TV-aksjons styre.
11.
Hvor er vi – hvor går vi? Handlingsplaner/ Strategiplan
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 perioden 2012-2016 er konkretiseringer av vedtektenes formål og
arbeidsoppgaver. Mange av områdene er godt dekket. I varierende grad er vi inne med et
engasjement på samtlige av punktene strategiplanen nevner.
Hvor er vi ikke i mål i følge strategien? (utfordringer i året som kommer)
Migrantkirkene og migrantkonferanse: I følge strategien skal NORME holde kontakt med
migrantkirkene og forberede den planlagte konferansen med migrantkirkeledere og norske
kirkeledere i Oslo/ Østlandsområdet. Dette arbeidet er enda ikke satt i gang.
NORMEs sosiopolitisk profil: Styret har bestemt at DL skal sette sammen en ressursgruppe som kan
hjelpe til å velge saker, etc. Det er ønskelig at aktiviteten skal koordineres noe med andre aktører
som Skaperkraft og Nordisk Nettverk for ekteskapet, etc.
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Misjonsstatistikken: Arbeidet med å gjøre en gjennomgang av nåværende statistikkføring og etablere
alternative måter å presentere NORMEs misjonsstatistikk på, er i gang. NORME ser på muligheten for
å gjøre dette sammen med Digni.
Ungdom i misjon: Vi trenger et større engasjement blant ungdom for misjon. Det 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. Det er gjort for
eksempel gjennom Reach 2012 i mars.
Nytt fokus på bønn: Den årlige bønneuken for kristen enhet har hatt lang tradisjon i Norge, men vi
har sett at den får stadig mindre betydning i det evangelikale Norge. Bønnemateriell mottatt fra EEA
har blitt oversatt og lagt ut på NORMEs nettsider, men blitt brukt i liten grad. Styret har dermed
ønsket å løfte fokuset på bønn inn i våre sammenhenger, og 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. NORME vil etablere en fastere
tilknytning til Nasjonalt Bønneråd og se på hvilken måte NORME kan formidle bønneutfordringen
enda sterkere til misjonsbevegelsen i vårt land.

12.

Kontor, administrasjon

Samlokaliseringen med leieutgiftene har økt noe fra siste kvartal for 2011 (da DL er på kontoret fem
dager i uken). Husleien er på 38 000 NOK. 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 (5 000 NOK).
DL i NORME har pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse. Disse tingene gir en økonomisk innsparing
på administrasjonskostnader.
Sekretærhjelp til AH-oppgaver har fra november 2011 ligget hos DL i NORME. IKT-tjenester leveres av
NLM IKT Service. Daglig leder tar selv alle administrative oppgaver. DL er også sekretær for
Missiologisk Forum, Styret, LINK og de andre komiteene som jobber under NORME. DL har relativt
tett kontakt med styret gjennom Styreleder, som følger opp vedtak.
13.

Annet/ sluttbemerkninger
Informasjon.
o NORME-nytt: En epostbasert nyhetsbulletin – sendes ut hver måned, eller med jevne
mellomrom ut til alle medlemmene. Dette er et viktig kontaktledd og
synlighetsskapende medium for NORME.
o NORME-brev til hovedledere: Et månedlig brev til generalsekretærer og hovedledere
som får mer detaljert og tilpasset informasjon som ikke gjelder hele organisasjonen.
Disse er nye av 2011 og DL har fått mye positiv respons på dem.
o NORMEs nettsider: Siden oppdateres jevnlig med stoff om NORME-aktiviteter og
annet aktuelt stoff. Siden kan brukes mer aktivt med tanke på påmeldingsskjemaer
og interaktive muligheter.
o Media: NORME er godt kjent 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 Dagen i tillegg til jevnlige smånyheter i kristen media bidrar til
synliggjøringen.
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Daglig leder
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