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Kjære menighet!

Normisjon er sendt til nye generasjoner og folkeslag, fordi vi og hele verden er elsket av Gud! 
Dette er verdens viktigste budskap. Derfor er det også verdens flotteste oppdrag, og derfor ber 
vi frimodig om støtte. Vår arbeid er helhetlig, og vi arbeider for hele mennesket. I vår misjon og 
vårt diakonale arbeid står hjelp til selvhjelp sentralt. Det betyr at vi støtter evangeliserende og 
kirkebyggende arbeid i de nasjonale kirkene, og at vi jobber for samfunnsutvikling og sosiale 
endringer. Det betyr også at vi overalt ønsker å bygge disipler og ledere både for kirken og for 
samfunnslivet. Normisjon er særlig opptatt av at evangeliet skal nå ut til de som ikke har et kristent 
nærvær i sine omgivelser. Vi jobber også for å bedre livsvilkårene for vanskeligstilte minoriteter i 
våre samarbeidsland.

I Norge vil Normisjon og Acta (Acta – barn og unge i Normisjon) særlig utfordre voksne mennesker 
til å bruke tid sammen med barn og unge. Vi trenger flere tusen voksne medvandrere som både 
kan lære av de unge og selv gi videre til ungdom hva det betyr å tro på og å følge Jesus Kristus. 
Derfor utfordrer vi voksne spesielt til å bruke tid med unge som på ulike måter tar lederansvar. 

Når vi igjen sender søknaden vår om offer, er det fordi vi utfører et oppdrag som ligger hele kirken 
på hjertet. Det er viktig for Normisjon at de lokale menighetene blir invitert med til å ta ansvar for 
oppdraget i samarbeidslandene. Dette skjer blant annet gjennom samarbeidet i SMM. Når det 
gjelder barne- og ungdomsarbeidet gjennom Acta – barn og unge i Normisjon, er dette godt 
etablert innenfor mange menigheter, og bidrar mange steder inn i konfirmantarbeidet. Leirarbeidet 
og leirplassene våre er også viktige ressurser for Den norske kirke rundt om i hele landet, ikke minst 
for trosopplæringsarbeidet. Soul Children-kor, for eksempel, finnes det etterhvert mer enn 150 av 
bare i Norge. 

Misjon er hele den troende kirkes sak. Derfor ber vi enda et år om at godt medarbeiderskap
kan resultere i gode offer til Normisjon i deres menighet.

Med ønske om Guds velsignelse!

Anne Birgitta Langmoen Kvelland 
Generalsekretær Normisjon
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