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SAMMEN OM MISJON
- om å gi mennesker evighetshåp og hverdagshåp
av Normisjons samarbeidsland og
sett vårt arbeid på nært hold!
Hensikten med stabsmøtet var å bli
kjent med det internasjonale arbeidet.
Samtidig var det viktig å samles for å
bli bedre kjent med hverandre og
kartlegge hva som gjøres på de
forskjellige stedene for å sette fokus
på denne delen av vårt arbeid. Et klart
mål er se om vi kan finne måter å
Gjennestad vgs, Norkirkene, GUS, hovedkontoret
hjelpe hverandre på og eventuelt også
og den regionale staben på felles stabsdag der
se om det er noe vi kan samarbeide
tema var Normisjons internasjonale arbeid.
om. Det er forskjell på hvordan man
kan
vinkle det internasjonale arbeidet
Normisjons internasjonale arbeid omfatter
på
våre
skoler eller i våre menigheter.
12 samarbeidsland. For tiden har vi ca. 25
Derfor
vil
vi videre ha fokus på hva vi kan
misjonærer som er ute på heltidstjeneste
samarbeide
om, slik at de forskjellige
for organisasjonen. Normisjons
enhetens
egenart
ivaretas.
internasjonale arbeid er vårt arbeid og vårt
ansvar, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
I mai samlet regionen derfor en rekke
personer til et stabsmøte der tema var
Normisjons internasjonale arbeid. Hva
satses det på videre og hva skal eventuelt
fases ut? Hvilke erfaringer har man lokalt i
forhold til å skape engasjement for det
internasjonale arbeidet? Hvilke
utfordringer og muligheter ser vi? Og ikke minst - er det noe vi kan gjøre
sammen for å øke engasjementet?
I alt deltok 18 personer på dette
stabsmøte. Alle våre tre Norkirker var
representert enten med pastor, annen
ansatt eller noen fra styret. Fra
Gjennestad vgs deltok rektor og en av
lærerne som har ansvaret for skolens
misjonsprosjekt. Vi hadde også med to fra
hovedkontoret og et ungdomsteam fra Gå
Ut Senteret, som blant annet utfordret oss
til å ha med misjonsperspektivet i
forkynnelse og undervisning. Hele den
regionale staben deltok også på
stabsmøte i tillegg til tidligere
misjonskonsulent i regionen og en som
tidligere har vært misjonær for Normisjon i
Bangladesh. Av en forsamling på 18
personer så hadde 16 vært i et eller flere

Et av temaene som var oppe var
Normisjons satsing på både humanitært
og evangeliserende arbeid. For en skole,
der de fleste elevene ikke er kristne, vil
det humanitære arbeidet finne bedre
gjenklang enn Normisjons
evangeliserende arbeid. «Vi er kalt til å gi
mennesker både evighetshåp og
hverdagshåp», sa tidligere misjonær i
Bangladesh, Sølve Næss Holm, da vi
drøftet nettopp balansegangen mellom
disse to delene av vårt misjonsarbeid ute.
Regionalt er Normisjons internasjonale
arbeid et av tre satsingsområder.
Fellesskap og det lokale og regionale
barne - og ungdomsarbeidet er de to
andre. Regionen vil derfor ta nye initiativ
til å følge opp en del av det som kom av
tanker og innspill på stabsmøte. Det kan
være at det blir gjort ved et nytt
stabsmøte lik det vi nå hadde eller at vi
går sammen med noen enheter for å
jobbe videre med noen konkrete planer.
Det siste kan - allerede etter dette
stabsmøte - være realistisk noen steder.
P.S. Danvik fhs hadde avslutning for sine
studenter samme helg og kunne derfor ikke
komme på denne samlingen. De kommer
sterkere tilbake senere.

MARKEDSDAGEN
- resultatet ble kr. 68.000
Første lørdagen i mai ble det arrangert
Markedsdag på Strand. Over 60 frivillige
medarbeidere under selve markedet og en
10-12 personer som bidro med å gjøre alt
klart i dagene før, gjorde at vi kunne
gjennomføre et marked som gikk på
skinner. Her var det mange medarbeidere
med mye ekspertise og mye erfaring.
Vi kunne nok ha ønsket oss mer folk, slik
at resultatet hadde blitt noe bedre, men i
forhold til det vi hadde budsjettert med så
klarte vi dette med god margin. Det skal
også sies at markedet var lagt til en helg
hvor vi ikke hadde fått noen annen utleie,
så dette er friske penger som kommer
godt med i den videre utviklingen av
leirstedet vårt.
Det blir i høst ikke noe tradisjonelt marked
på Strand. Høstmarkedet håper vi å
erstatte med et eller flere nye tiltak, som
både samler folk på Strand og gir friske
penger til den videre driften av leirstedet.

STEPPING
FORWARD
Utenfor en av EU-bygningene i Brüssel
står skulpturen «Stepping Forward.»
Skulpturen så jeg på interrail med en del
Acta-ungdommer for noen år siden, og
skulpturen har siden - med jevne
mellomrom - dukket opp både i
bevisstheten min og i andakter jeg har
holdt.

Det gjorde han ikke. Først forsikret han
seg om at det virkelig var Jesus og
deretter hørte han Mesterens stemme
som ga klarsignalet - kom. Først da
hoppet Peter ut av båten.
Å tro handler om å se, lytte og å gå, eller
som i Peters tilfelle; å hoppe ut av båten.
Det handler om å se han som kan det
umulige, ja, han som til og med kan gå på
vannet. Det handler om å lytte etter hva
han vil vi skal gjøre, det handler om å
gjøre det han kaller oss til. Og dypest sett
- det handler om å komme til Jesus, slik
Peter hadde planer om, da han hoppet ut
av båten og begynte og gå med kurs mot
Jesus.
Men så begynner Peter å tvile på hele
prosjektet og han begynner å synke. Og
mens han kaver i bølgene, livredd for å
drukne, roper han ut: «Herre, berg meg!» I
det som skjer videre er rekkefølgen viktig
for meg. «Straks rakte Jesus hånden ut
og grep fatt i ham.» Før et eneste ord
kom fra Jesu munn kjente han hånda
som løftet han opp igjen. Hånda som
berget ham. «Å tro er å miste fotfeste for
en stund» er det noen som har sagt. Å tro
er å merke hånda til han som holder oss
og som reiser oss opp, vil jeg tilføye.

«Stepping Forward» av
kunstneren Hanneke
Beaumont utenfor
bygningen til EU sitt
ministerråd i Brüssel.
Det som slo meg da jeg så skulpturen var
at for denne mannen kommer det til å gå
galt, riktig galt, der han trona flere meter
over meg. Dette fallet kommer han til å
merke.
«Herre, er det deg, så si at jeg skal
komme til deg på vannet» sa Peter, da
han hadde fått gnidd seg et par ganger i
øynene og han ante at det ikke var et
gjenferd, men Jesus han så komme
gående på vannet. «Kom», sa Jesus, og
Peter hoppet ut av båten. Igjen i båten
satt 11 kompiser, noen gned seg
fremdeles i øynene og kunne ikke
bestemme seg for om det var et gjenferd
eller Jesus de så, andre ristet kanskje på
hodet og tenkte: hva er det du finner på
nå da Peter. Og kanskje noen også
tenkte: dette kommer aldri til å gå bra.
Men Peter gikk på vannet han! Et skritt, to
skritt, ja kanskje flere, før han også
begynte å tenke: hva er det jeg gjør?
Dette skal jo ikke være mulig!
Så begynte han å synke.
La oss først stoppe litt opp ved dette. Jeg
har alltid tenkt at Peter bare hoppet ut av
båten, uten forsikringer og uten en tanke.

Så kommer den trøblete delen for min
del, det Jesus sier til Peter: «Du lite
troende - hvorfor tvilte du?» Hallo!!! Hva
er det du sier Jesus? Peter tok jo sjansen!
Han gjorde som du sa. Gi han litt kreditt
for det da. Hvorfor henvendte du deg ikke
heller til de i båten? De som fremdeles
ble sittende, som ikke våget å gjøre det
Peter gjorde?
For noen år siden lyttet jeg meg gjennom
Det nye testamentet på lydbok. Jeg
gjorde meg en erfaring den gang som ga
meg noen a-ha-opplevelser. Oppleseren
hadde et tonefall, spesielt på direkte
sitater som Jesus sa, som gjorde at det
slo meg at måten vi sier ting på, tonen vi
bruker, også sier noe om hvordan vi tolker
det vi leser. Jeg har alltid tenkt at Jesus
var «hard» da han sa dette til Peter,
nesten anklagende: «Du lite troende hvorfor tvilte du?» Hva om vi tenker oss
at Jesus sa det med et lite sukk, med
bedrøvelse i stemmen? «Du lite troende hvorfor tvilte du?» Med et slikt tonefall er
det som jeg hører enda en setning fra
Jesus: Du vet jo at du kan stole på meg!»
Peter hoppet ut av båten. Han gikk på
vannet. Han tvilte - og han sank. Han
merket hvordan Jesus løftet han opp
igjen. Han hørte Jesu ord til ham. Han fikk
håndfast bevis på at Jesus er til å stole
på. De 11 andre - de som ble sittende
igjen i båten - var tilskuere til det som
skjedde.

La oss - som
Peter - våge å gå
når Jesus kaller
oss. Tro er
kanskje å miste
fotfestet for en
stund, i alle fall
kan det føles slik.
Betraktningen over
Men tro er også å
Matteus 14, 22-33 er
få et håndfast
skrevet av
Svein-Tony Gårdsø
bevis - slik Peter
fikk - på at Jesus
holder oss oppe. Når han ber oss komme
så har vi også hans løfter om at han går
med oss.

Siste nytt fra
regionen

Dette nummeret av «Siste nytt fra
regionen» sendes alle som tidligere var
abonnenter på regionbladet for VeBu «Nytt fra Normisjon». Bladet sendes
også alle Normisjons-foreninger,
Normisjons skoler og gjenbruksbutikker
i regionen og alle Acta-lag og
direktemedlemmer som er tilsluttet
Normisjon - region Vestfold og
Buskerud.
«Siste nytt fra regionen» kommer
normalt ut på mail ca. 1 gang i
måneden og da begrenset til to sider.
Det er mye som har skjedd og som
skjer fremover regionalt som gjør at vi
denne gangen sender det ut til så
mange. Den økonomiske situasjonen til
regionen er også noe vi ønsker at flest
mulig skal være kjent med.
På grunn av flere adressekartotek kan
det skje at noen får mer enn en utgave
av dette nummeret. Vi arbeider med å
«vaske lister» mot hverandre i et nytt
system slik at vi unngår dette fremover,
men dette vil ikke være klart før over
sommeren.

PROGRAM FOR
LØP FOR LIVET
STRAND 30. MAI 2019
Kristi Himmelfartsdag - torsdag 30. mai er det igjen klart for Løp for livet på Strand.
En dag der vi blant annet setter fokus på arbeidet Normisjon og Acta driver i
Bangladesh. Dette er en misjonsdag for ALLE GENERASJONER og vi håper at mange
finner veien til Strand denne dagen. Her er det program for små og store, unge og
eldre.

Kl.11.00
Gudstjeneste for alle generasjoner
Innsettelse av Elin-Merete Fortuck
Band og forsangere
Tale ved Ruben Heitmann
Kollekt til regionens arbeid

I mai begynte Elin-Merete Fortuck som ny kjøkkenleder på Strand. Under
gudstjenesten denne dagen vil hun bli innsatt til tjenesten gjennom en egen
forbønnshandling.

Kl.12.30 - 15.30
Middagsbuffet kr.125,- (b) kr. 250,- (v)
Pizzabuffet kr. 60,- (b) kr.130,- (v)
Salg av vafler, slush, sukkerspinn,
popcorn, hamburgere og pølser.

Et av mange høydepunkt i løpet av dagen er selve hovedløpet - Løp for livet. Her er
det lagt en løpsrunde rundt på Strands område (ca. 450 meter) som man løper eller
går så mange ganger man orker eller vil i løpet av 30 minutter. Løperne skaﬀer selv
sponsorer, og pengene de løper inn deles likt mellom Actas misjonsprosjekt i
Bangladesh og Actas regionale arbeid.

Kl.14.30:
Barnas løp
Medalje til alle

Hvordan skaﬀer man seg sponsorer?
Snakker med familie, venner eller kollegaer eller legger ut en melding
på facebook om at du har tenkt å løpe og trenger sponsorer. Vær
frimodig - du løper for gode prosjekter! Det er ikke mange sponsorer
som skal til før det blir penger ut av dette. Her er et eksempel: Du
skaﬀer deg 5 sponsorer som hver vil sponse deg med kr.10,pr.runde. I løpet av 30 minutter løper du f.eks. 6 runder. Da har
du løpt inn kr.300,- på en halvtime. Rekorden på å skaﬀe
sponsorer hadde en ung mann i fjor, da han deltok i
tilsvarende løp i Hemsedal. Han hadde skaﬀet seg nærmere 50
sponsorer (!) og løp inn nesten kr. 30.000,- på en halv time!
Har du ikke mulighet til å løpe men har lyst til å sponse noen?
Du kan enten gi et enkeltbidrag eller støtte med pr.runde til en eller
flere personer. Har du ikke funnet noen å sponse før selve dagen, så
vil du få mulighet til å melde deg som sponsor da. Du kan også ta
kontakt med regionskontoret så vil vi hjelpe til med å finne personer
du kan sponse. Kanskje du vil sponse en i staben? Flere av oss i
staben kommer til å delta i løpet.

Takk til Berit !
I nærmere 9 år var Berit Granerød ansatt
som daglig leder på Strand. Helt fra første
dag viste hun at hun er et arbeidsjern som
hadde stor vilje og stort pågangsmot til å ta
tak i alle utfordringen en stilling som daglig
leder på Strand medfører. Hun overtok
driften av et leirsted som hadde store
økonomiske utfordringer, men i løpet av
årene hun jobbet på Strand klarte hun å snu
utviklingen. Det siste året hun var ansatt var
hun sykemeldt, og det året falt også

Kl.15.00:
Løp for livet
Løp eller gå så mange runder du vil i
løpet av 30 minutter.
Kl.16.00:
Familiemøte
Sang og musikk av:
Aleksander Gurijordet (gitar)
Elisa Frivold (sang)
Pål Fredrik Haugland (trommer)
Andreas Tretteteig (piano).
Acta presenterer
leirsommeren 2019
Andakt ved Svein-Tony Gårdsø
Kollekt til regionens arbeid
Kl.18.00:
Bilrebus-løp

inntektene på Strand dramatisk. Det sier noe
om hvor viktig hun har vært for Strand.
I april var rundt 25 personer samlet for å
takke Berit for innsatsen. Vi er mange, både
i stab og blant frivillige som kommer til å
savne Berits humør, optimisme og evne til å
se muligheter når problemene tårner seg
opp. Fra oss i staben - både fra oss i VeBu
og fra de i Telemark - vil vi takke for godt
vennskap og godt samarbeid. Vi ønsker
Berit alt godt for årene som kommer, og vi
håper vi ser henne på Strand med jevne
mellomrom.
Svein-Tony Gårdsø

REGIONSØKONOMIEN
- krevende men allikevel grunn til optimisme
Å forklare den økonomiske
situasjonen regionen for tiden
befinner seg i er en krevende øvelse.
Situasjonen gir stor grunn til
optimisme, men samtidig har vi en
likvid situasjon som både er
krevende og utfordrende.
Den likvide situasjonen
I slutten av november 2018 ble
reguleringsplanen for Strand endelig
vedtatt i bystyret i Sandefjord. Dette
vedtaket var en forutsetning for
kjøpekontrakten for Villatomta som vi
undertegnet med kjøper i april 2018.
Kjøpesummen, som mange er kjent
med, er for Villatomta på kr. 5,2 mill.
Oppgjøret skal betales i to rater á kr. 2,
6 mill., der den første skal betales så
snart nytt skjøte for tomta er klart.
Denne prosessen hadde regionstyret
god grunn til å tro skulle sluttføres i
løpet av februar/ mars i år, og med
bakgrunn i dette vedtok styret at man
kunne forskuttere kr. 650.000,- til
oppussingen av Strand i påvente av at
salget av Villatomta skulle bli klart.

år, da det ville være behov for disse
pengene andre steder i regionens drift
etter dette.
Oppussingen av Strand
De siste ukene har jeg også fått noen
spørsmål fra personer som mener de
har fått vite at oppussingen på Strand
gikk på en skikkelig budsjettsprekk. Det
medfører ikke riktighet!
Det totale budsjettet for oppussingen
av festsalen og spisesalen var på kr.
1.950.000,- Av denne summen var kr.
1.300.000,- øremerkede gaver. Disse
gavene kom fra et firma, et ektepar og
en forening. Regionstyret innvilget kr.
650.000 som et forskudd i påvente av
oppgjøret for salget av Villatomta.
Oppussingen av festsalen og
spisesalen har kommet på kr.
2.210.000,- Strand har momsfritak på
en del av sine innkjøp, og sluttsummen
vil derfor bli godt innenfor vedtatte
budsjett. Det hører også med at man
innenfor budsjettet fikk til en
oppgradering av deler av kjøkkenet
samt to nye kontorer i andre etasje i
hovedbygget.
Noe er satt på vent
I forbindelse med oppussingen av
festsalen utsatte vi installasjon av nytt
ventilasjons-anlegg for å holde oss
innenfor budsjettrammen. Dette vil bli
tatt senere når den økonomiske
situasjonen er bedre. En
tilstandsrapport regionstyret ba om i
høst på eksisterende bygningsmasse
viste også at det er behov for større
vedlikehold av leirstedet. Inntil den
likvide situasjonen er bedret er disse
prosjektene satt på vent.

Oppmåling av Villatomta ble
foretatt nå i mai og krever en ny
behandlingsrunde i kommunen.

Prosessen med å få skjøte på
Villatomta har tatt mye lenger tid enn
forventet. Saken er nå til behandling i
kommunens administrasjon, og vi tør
pr. i dag ikke å komme med en konkret
dato for når vi kan regne med at de har
ferdigbehandlet saken. Dette kan ta
noen uker eller i verste fall flere
måneder. Det er forsinkelser i hele
denne prosessen som nå har satt
regionen i en svært vanskelig
likviditetssituasjon. Forskuddet
regionen ga på kr. 650.000,- forutsatte
oppgjør fra Villatomta til senest 1. april i

Økte gaveinntekter
Regionen har en samlet økning på
gaveinntekter de tre første månedene
av 2019 på nærmere 40 prosent! I
perioden januar - mars kom det inn kr.
747.390 i gaver. Forsetter denne
trenden ut året vil de samlede
gaveinntektene overstige 2,5 mill. noe
som er kr. 300.000 over budsjett og
nesten kr. 1,2 mill bedre enn 2018
regnskapet! Dette er det både grunn til
å glede seg over og være takknemlig
for. Takk til alle som har gitt!
Kontroll på utgiftene
Det er god kontroll over regionens
samlede utgifter. Strand har en
utgiftssprekk i forhold til budsjett, men
ligger bedre an sammenlignet med
regnskapstallene for samme periode i
fjor. Vi ser at det fremdeles vil ta tid å
snu minustall til plusstall for Strand,
men utviklingen går rett vei. For de to

Villatomta ble solgt i fjor, men
salgsoppgjøret tar tid.

andre avdelingene er utgiftene i tråd
med budsjett. Dette gir grunn til
optimisme, og det er dekning for å si at
vi nå er i ferd med å snu den
økonomiske utviklingen for regionen i
en positiv retning. Det greier vi fordi
mange står sammen om å ta det
økonomiske løftet som må til. Igjen tusen takk!
Lån og gaver
I påvente av ny runde med kommunen
og deretter oppgjør for salget av
Villatomta vil regionen være nødt til å ta
opp lån for å betjene de løpende
utgiftene i driften av regionen. I dette
nummeret av «Siste nytt fra regionen»
og gjennom brev til foreninger og
enkeltmedlemmer nå i mai, oppfordrer
vi en god sommergave til regionen.
«Mange bekker små …». Dette året har
allerede vist at når vi står sammen om
også å gi, så gir det gode resultater. Vi
håper derfor at mange vil benytte seg
av vedlagte giro.
I mai samles staben til møte for å drøfte
tiltak som kan settes i gang både for å
redusere kostnader og å øke inntekter.
Regionstyret vil ha møte i juni der et
revidert budsjettforslag er en av flere
ting som vil bli drøftet.
Oppsummering
Den likvide situasjonen til regionen er
krevende og utfordrende pga.
forsinkelser i forbindelse med
salgsoppgjøret for Villatomta. Når
oppgjør for Villatomta er i orden vil den
likvide situasjonen bli mye bedre og
den nåværende krisen kan avblåses.
På den generelle driften har vi kontroll
på utgiftene og gavene øker. Det er
derfor dekning for å si at vi kan være
optimister til tross for at vi nå har en
likvid utfordring.
Svein-Tony Gårdsø

Sommergave til
regionens arbeid
«Mange bekker små, gjør en stor Å»
Det er mange - veldig mange - som dette året har gitt gaver og bidrag til regionens arbeid.
Vi har opplevd en økning i gaveinntekter på nærmere 40 % bare på årets tre første
måneder! Tusen takk for hver giver som har bidratt til denne flotte starten på året!
De siste ukene har regionen hatt en utfordrende likviditetssituasjon som i hovedsak skyldes
at vi trodde oppgjøret fra Villatomta skulle komme i februar/ mars. Ut i fra den kunnskapen
innvilget regionstyret et forskudd av disse pengene på kr.650.000,- for å fullføre
oppussingen av festsalen og spisesalen på Strand. Dette oppgjøret viser seg nå å ta lenger
tid. Regionens arbeid skal drives videre. I sommer forventer vi mellom 200-300 på leir. Det
er etter sommeren lagt opp til stor møtevirksomhet, flere arrangementer og nye kontakter
med skolene i regionen. Vil du være med å gi en gave til dette arbeidet? Vil du være med å
ta et løft slik at vi kommer oss gjennom de utfordringene vi nå står midt i?
Vi ber om en SOMMERGAVE TIL REGIONENS ARBEID. Takk for gaven du er med å gi!

Kontonummer:

3000 14 71550

Vipps:

11413
Regionstyret i VeBu

STILLINGER LEDIG

Søndagsbuffet
på Strand

Strand og Normisjon søker etter engasjerte medarbeidere til
ulønnet, frivillig innsats i regionen. Vi kan tilby gode
arbeidsforhold, meningsfulle oppgaver og godt sosialt fellesskap.
Oppgaver det søkes om medarbeidere til er:

Søndagsbuffetene har blitt et
populært arrangement på Strand
og vi utvider nå tilbudet med flere
søndager. Velkommen til god
mat i flotte lokaler.

• Kjøkkenpersonale ved leirer, arrangement, selskaper,
minnesamvær og søndagsbuﬀeter
• Kontorpersonale ved utsendelser av massebrev og blader
og til systematisering av historiske arkiver
• Vaskepersonale til vask av vinduer to ganger pr. år
Vi tilbyr følgende lønn:
Ingen av stillingene medfører lønn etter normale tariﬀer. I stedet er
du med å styrke økonomien til Strand og regionen ved å være
med som frivillig medarbeider.

Søndag 9. juni
Søndag 7. juli
Søndag 21. juli
Søndag 28. juli
Søndag 11. august

Tiltredelse:
Hele tiden og etter behov.
Kontaktperson:
Ruben Heitmann (Strand)
Tlf.: 472 70 877 / e-post: ruben.heitmann@normisjon.no
Svein-Tony Gårdsø (Normisjon)
Tlf.: 953 36 440 / e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
Referanser:
Glad i Strand og opptatt av
regionens framtid er mer enn
gode nok referanser.

Søndag 1. september
Søndag 22. september
Søndag 20. oktober
Søndagsbuffet serveres fra kl.13.00 - 16.00
Middagsbuffet og dessertbuffet
Pris: kr. 250,- (v) kr. 125,- (b)
Ønsker du å gi et gavekort på søndagsbuffet til noen?
Ta kontakt med Ruben Heitmann for å kjøpe disse.
Kan også kjøpes på de aktuelle søndagene.

UNGDOM OG TEAM
- innholdsrik weekend i Norkirken Drammen
Hvor lenge kan en leder holde pusten
under vann, hvor mange desiliter cola
blir igjen i en 1,5 l flaske når man
slipper oppi 3 mentos. Eller hvor langt
kan en skyte en fotball med et
brannslukningsapparat? Forslag til
over 40 aktiviteter kom opp da det ble
gitt case om å lage oppgaver til
sommerens nye leiraktivitet Acta mot 1.
Acta har to regionale ungdomsteam og
10.-12. mai var noen av disse
ungdommene samlet til teamweekend i
Norkirken Drammen. Fire studenter fra
Gå ut senteret (GUS) var også med
hele helga.

Norkirken. Her ble vi imponert av flinke
ungdommer som feiret gudstjeneste.
Ungdomsteam er noe Acta ønsker å
satse mer på. Vi tror at det å være
sammen i mindre team, ta utfordringer
sammen, lære av hverandre og å
samtale om tro er viktig. Vi har for tiden
to ungdomsteam, og det yngste teamet
(alderen 13-15 år) har fremdeles åpent
for flere ungdommer. Kjenner du noen
som har lyst til å bli med i team, eller
har spørsmål rundt det å være med i
team? Ta kontakt med Actaleder
Vegard Skjeggestad.
Vegard Skjeggestad

Fredagen startet med pizza og sosialt,
der vi blant annet ble bedre kjent med
GUS-ungdommene. Lørdag morgen
fikk vi god bibelundervisning fra
studentene på GUS før vi besøkte
Danvik folkehøgskole. En flott
mediehøgskole som Normisjon i vår
region er deleiere av. Vi fikk omvisning
av rektor, og vi fikk se mange av de
flotte fasilitetene på skolen. Da vi
returnerte tilbake til Norkirken hadde vi
en temakveld, der vi fikk spise mat og
lære mer om Ecuador. En av GUSstudentene hadde vært og jobbet på en
skole i Ecuador og kunne dele mange
inntrykk fra oppholdet der.
På søndagen fikk vi igjen en flott
bibelsamling ledet av GUS-studentene
før vi tok turen til Drammensbadet hvor
rekorder i både vannsklie og
vannhinderløype ble satt. Helga ble
avsluttet med ungdomsgudstjeneste i

HAR DU LYST TIL Å VÆRE
LEIRLEDER I SOMMER?
I sommer regner vi med at mellom
200-250 barn og ungdommer vil være
med på leir i regi av Acta VeBu. Acta
arrangerer 5 leirer denne sommeren.
For å gi leirdeltakerne gode
leiropplevelser i trygge rammer trenger vi
engasjerte og dyktige ledere i alle aldre.
Vi trenger ledere som er gode til å trøste
og ta seg tid til den enkelte. Vi trenger
ledere som kan aktivisere og leke. Vi
trenger ledere som kan være gode
forbilder, og som har fokus på oppdraget
vårt: Grensesprengende fellesskap,

der barn og unge møter, følger og
ærer Jesus Kristus.
Acta har alltid hatt engasjerte og dyktige
ungdommer som stiller opp som ledere.
Uten dem hadde det blitt umulig å
gjennomføre en leirsesong. Vi ønsker
også flere voksne leirleder. Voksne i alle
aldre. Har du mulighet til å være med på

Ungdommer på teamsamling i
Drammen

en hel leir eller deler av en leir? Kan du
være med en formiddagsøkt eller en
ettermiddagsøkt? Ta kontakt med
Actaleder Vegard Skjeggestad om du har
mulighet til å være leder i sommer.

NYTT SKOLEBYGG PÅ GJENNESTAD VGS
Når Gjennestad ved årsskiftet 2019/2020 kan ta i bruk et nytt skolebygg, så
ligger det i selve «indrefilten» på skolens område. Skolen har i mange år vært
opptatt av klima og miljø og bygget blir derfor bygget i massivtre. Det sparer
naturen for en mengde CO2-utslipp, det blir minimalt med støv i
byggeperioden og det blir ikke noe restavfall. Alt som blir til overs kan
brennes, brukes om igjen, eller går tilbake til naturen. Etter at fundamentet
var støpt i betong, noe Gjennestad-elevene ikke kunne være med på pga
sikkerhetshensyn, vil elever på skolen nå ha to praksisdager i uka der de er
med på resten av byggingen av skolen.
Gjennestad får et miljøfyrtårn av et
bygg når nytt skolebygg står ferdig.

Vi ønsker vår skole lykke til med byggeprosjektet videre, og gleder oss til å
se det ferdige resultatet.

Besøk av studenter
fra Gå ut senteret
Det var en bereist ungdomsgjeng
regionen hadde besøk av da fire
studenter fra Gå Ut Senteret (GUS)
var her i begynnelsen av mai. Som en
del av studieåret på GUS er
studentene ute i 4,5 måneders praksis
i et eller flere misjonsland.
I de fire dagene studentene var i
regionen var de med på møte med
Lærerens misjonsforbund på Sem, de
deltok på styremøte i Acta, var med på
stabsmøte om misjon, bidro både med
informasjon og andakt på Endelig
fredag i Tønsberg og helgen brukte de
sammen med Actas ungdomsteam,
som hadde lagt sin teamsamling til
Norkirken Drammen. Besøket ble
avsluttet med informasjon om misjon
på møte i Norkirken Drammen søndag
ettermiddag.

• På styremøte i

Fire GUS-studenter besøkte vår regionen.
Fra v.: Ingrid Støtvig Thoresen, Mari
Giskegjerde, Nicolai Hübschle og Bjørn
Aron Rydland.

De fire studentene som var hos oss
hadde med historier og inntrykk fra
mange misjonsfelter. Ingrid Støttvig
Thoresen hadde hatt sin praksisperiode i Nepal, Mari Giskegjerde
hadde sin i Etiopia, Nikolai Hübscle
hadde vært i Ecuador og Bjørn Aron
Rydland, som hadde valgt å lage
reportasjer fra flere av våre
samarbeidsland, hadde besøkt både
Nepal, Bangladesh og Kambodsja.
Svein-Tony Gårdsø

ACTA BESØKTE
DANVIK FOLKEHØGSKOLE
gjennom utplassering hos flere av
de store mediehusene i Norge,
som bl.a. TV2, NRK, Se og Hør,
Rubicon og Monster.

Acta-ungdommer og GUS-studenter på besøk på
Danvik folkehøgskole.

Danvik fhs er med sine 160 elever en av
landets største største folkehøgskoler.
Den eies av KFUK/ KFUM og Normisjon region VeBu. Styret for Danvik består for
tiden av to repr. oppnevnt av KFUK/
KFUK og tre repr. oppnevnt av vårt
regionstyre. Våre representanter i styret
er Lars Olav Bøe (Holmestrand), Rune
Danielsen (Kongsberg) og Ludvig
Munkejord (Gol).
Siden 1986 har Danvik bygd opp
posisjonen sin innen mediefag, og de
kan nå tilby 7 ulike linjer. Skolen har også
- som eneste folkehøgskole i landet - et
andre år der man får mye praksiserfaring

Danvik har også et
misjonsprosjekt knyttet til
Normisjon. I vinter gjennomførte
de en 24-timers radiosending der
de satte fokus på prosjektet og
samlet inn penger. Radio Dhumka
i India er skolens misjonsprosjekt,
der også noen studenter og
lærere har vært på besøk.

Regionalt er vi opptatt av å styrke
kontakten med skolene i
regionen, Danvik og Gjennestad. I vinter
har vi hatt møte med ledergruppene på
begge skolene. Dette vil vi fortsette med.
Da Acta hadde teamsamling i mai la de
også inn et besøk på Danvik. På
facebook skrev de etterpå: «I dag har vi
besøkt Norges råeste mediehøgskole. Vi
er stolte av at Normisjon er deleier av
denne flotte folkehøgskolen!»
I oktober fikk skolen ny rektor, Hege
Norøm. Vi oppfordrer til forbønn både for
rektor, lærerstab og studenter. De gjør en
viktig jobb for Normisjon i vår region.
Svein-Tony Gårdsø

april gjorde
regionstyret vedtak
om at Ruben
Heitmann skal være
regionleders
stedfortreder. På
den måten sikres
mer den daglige
driften hvis noe
uforutsett skulle skje. Det vil fortsatt
være regionleder som har mulighet til
å omdisponere personer dersom det
skulle skje noe uforutsett på de andre
avdelingene.

• Etter innspill på årsmøte har
regionstyret drøftet fremtidig
styringsmodell for Strandstyret.
Regionstyret opprettholder vedtaket
som det ble informert om på årsmøte
om at Strandstyret legges ned. Styret
vil allikevel bruke noe mer tid, og
samtale med flere nøkkelpersoner, om
hvordan Strand skal organiseres
videre. Idéen med ressurs- og
prosjektgrupper skal det jobbes mer
med, både i forhold til mandat og
myndighet. Styret vil komme tilbake til
mer informasjon om dette i løpet av
høsten.

• Regionstyret ønsker at regionen skal
ta et ansvar for å bygge nettverk
mellom de ulike Normisjons- og Actaenhetene i regionen. Styret tror at
dette vil styrke felleskapsfølelsen og
legge grunnlag for mer samarbeid
mellom de ulike enhetene. I
forbindelse med dette har begge
skolene blitt besøkt, de frivillige
medarbeiderne i gjenbruksbutikkene
er invitert til inspirasjonsdag på Strand
i mai - og det har fra stabens side vært
gjennomført besøksdager i Norkirken
Sandefjord og Norkirken Kongsberg.
Norkirken Drammen vil bli besøkt i uke
37.

• I forbindelse med JUBELÅRET 2019
vil flere nye tiltak og prosjekter i vår
region bli presentert utover høsten.
Saken skal opp til endelig drøfting og
vedtak på regionstyret i juni og vil bli
sendt alle foreninger og lag etter dette.

• Normisjons verdier er ELSKET og
SENDT. Regionstyret har i tillegg
vedtatt tre verdier som skal
kjennetegne arbeidet i vår region:
SE - BEVEGE - BEGEISTRE.

ST. HANS PÅ

Seniordag
tirsdag 11. juni

St. Hans stevnet har en lang historie med mange tradisjoner.
Stevnet ble første gang arrangert fredssommeren 1945. Vi ønsker
alle generasjoner velkommen til et tradisjonsrikt stevne, der vi i år
spesielt vil sette fokus på familien og arbeidet vi driver i Bangladesh.

Kl.16.30:
Grillene er tent og kafeteriaen er åpen
Salg av grillmat, lapskaus, rømmegrøt, vafler og kaker
Kl.17.00 - 18.30:
Program for alle generasjoner
«Til verdens ende»
Blant annet deltar Hallgeir Haaland på
denne samlingen. Han er sammen med
kona og de tre barna misjonær i
Bangladesh.
Kl.19.30:
Konsert
Andreas Harket og Knut Harald
Sommerfeldt.

Mange av våre Normisjons-fellesskap rundt om i
regionen består av aktive seniorer. Seniordagen er en
dag da vi fra regionen, Acta og Strand sin side ønsker
å takke alle seniorer for stort engasjement og
trofasthet gjennom mange, mange år. Samtidig
ønsker vi å vise frem «nye Strand» og fortelle litt om
hvilke planer vi har for Strand i årene som kommer.
Kl.11.00:

Formiddagssamling
Andakt ved Tor Bringaker
Kl.12.00:

Varmlunsj
Ruben Heitmann forteller litt om oppussingen av
Strand og tanker man har for Strand videre.
Kl.13.00:

Mulighet til turer i nærområdene
Det vil også bli mulighet til en båttur på Mefjorden.
Kl.15.00:

Kaffe og kaker
Kl.16.00:

Strands historie gjennom 600 år

Kl.21.30:
St. Hans bålet tennes

Svein-Tony Gårdsø forteller litt om historien rundt
Strand som kanskje ikke så mange kjenner til.

Kl.22.30:
Midnattsgudstjeneste

Dagen koster ingenting. Dette er regionens takk for
innsatsen til alle dere som har stått på for Normisjon,
Acta og Strand både lokalt og regionalt. Det vil bli tatt
opp en kollekt til Strand i løpet av dagen.

ST. HANS KONSERTEN
Andreas Harket er mest kjent for
sitt arbeid med Soul Children og
samarbeid med flere kjente artister,
bl.a. Donkeyboy, Matoma, Trine
Rein, Helene Bøksle, Veslemøy
Solberg og Sven Ohrvik. I mye av
ungdomstida var han mye med i
Acta som leder og deltaker. Han
både spiller piano og synger.

Knut Harald Sommerfeldt er
vinner av The Emerging artist
competition I Missouri, USA og er
kjent for sitt allsidige felespill. Han
har spilt solo for dronning Sonja og
opptrer med alt fra jazz til klassisk
musikk. Han er også en habil
tryllekunstner. Kanskje vi får se noe
av det også på konserten?
Både Andreas og Knut Harald er fra
Drammensområdet.

Hvis du ønsker skyss så ta kontakt med
regionskontoret. Vi vil forsøke å ordne med transport
for alle som har behov for det.

Velkommen til seniordag
på Strand tirsdag 11. juni!
Ei dame hadde et flott og verdifullt smykke som hun
satte veldig pris på. Men en dag var det borte, og
samme hvor mye hun leita, vekk var det. Heldigvis
hadde hun en god forsikring, så hun fikk utbetalt
forsikringspengene ganske raskt. Men, så etter ei tid
dukka smykket på forunderlig vis opp igjen. Noen
dager etter fikk forsikringsselskapet et brev hvor det
stod at hun hadde funnet igjen smykket sitt, og så
stod det videre: Jeg synes jo ikke det var riktig å
beholde forsikringspengene nå når jeg har funnet
igjen smykket, så de har jeg gitt til misjonen.
Edvart Kristian Askjem fra Larvik har utallige morsomme
historier og nesten daglig deler han en av dem på sin
facebookside. Edvart er også misjonsmann og Strandvenn.
Han vil prøve å komme på seniordagen og der vil han dele
flere av sine historier.

NYTT FRA

Strand er nummer fem av disse
kioskene.

Nå i mai ble
blomsterbedet
langs festsalen
fjernet. Egen
minigraver var
leid inn for
prosjektet, og
for noen - i alle
fall for en - var
det stort å få
bruke
gravemaskin
Per Gunnar Gærnæ
en hel dag.
fra Sandefjord hadde
det som plommen i
Blomsterbedet
egget da han kunne
skal etter hvert
bruke minigraver en
erstattes av
hel dag.
heller, og det
vil komme
blomsterkasser langs vinduene til
festsalen. Råteskader i treverket, mye
forårsaket av blomster og planter fra
bedet er en av årsakene til at det nå har
blitt fjernet.
I mai vil kiosken på Strand bli flyttet
nærmere hovedbygget. Den vil
etterhvert også bli pusset opp. Kiosken
på Strand er av typen «Sandefjordskiosken» som Diplom-Is i sin tid fikk
produsert en del av for kiosk - og issalg.
Alle disse kioskene ble nummerert, og

På årsmøte i april kom det innspill
på nedleggelsen av Strandstyret
som regionstyret har vedtatt.
Forslaget fra regionstyret var at styret
skal erstattes av prosjekt - og
ressursgrupper etter behov. Regionstyret
drøftet disse innspillene på sitt første
styremøte etter årsmøte. Styret er
fremdeles av den oppfatningen at driften
av Strand fremover vil være mer tjent
med ressurs - og prosjektgrupper,
samtidig ønsker styret å jobbe mer med
hvordan dette skal løses. Det er blant
annet viktig med tydelige mandat til slike
grupper. Styret vil også ta med flere på
råd, før man vedtar en endelig
organisering av Strand.

Strandstyret ble takket for innsatsen
gjennom flere år på en tilstelning på
Strand i mai. Tre av styremedlemmene
var ikke tilstede, og vil få takk og
blomster siden.

Strand lyser nå ut flere stillinger - som
frivillige medarbeidere. Da kostnaden
med frivillige er liten, så er det nesten
ubegrenset hvor mange stillinger man

Sommermøter på Strand

kan besette. Annonseteksten finner dere
annet sted i dette nummeret av «Siste
nytt fra regionen.»
Frivillige medarbeidere gjør en
kjempeinnsats for Strand gjennom året.
Torsdagsklubben, Strikkeklubben,
kjøkkendamene og dugnadsgjengen i
forbindelse med oppussingen av
festsalen og spisesalen. Olga og
Torbjørn Frantzvåg har i årevis vasket
hytter og gjestehus etter bruk. Deres
frivillige innsats har alene spart Strand
for hundretusener av kroner!
Et eksempel på hvor mye vi kan spare
på frivillig innsats. På søndagsbuffeten
er det behov for 3-4 personer som kan
hjelpe til i 4-5 timer. På et slikt
arrangement vil Strand spare mellom kr.
3-4.000 ved frivillige og ikke lønnede
medarbeidere. Vi håper vi får mange
søkere på stillinger ledig - annonsen.
Elin-Merete
Fortuck er nå i
gang som ny
kjøkkenleder
på Strand. Hun
begynte 1. mai.
Hun vil innsatt
til tjenesten på
gudstjenesten
30. mai i
forbindelse
med Løp for
livet.

Søndag 7. juli
Taler: Svein-Tony Gårdsø

Tre søndager i juli inviterer vi til sommermøter på Strand. Det
blir gudstjeneste kl.11.00 og møte kl.17.00. Fra kl.13.00 16.00 er det mulighet til å få kjøpt middag, da det er lagt opp
til søndagsbuffet alle tre søndagene. Mer detaljert program
vil bli sendt foreninger i juni og informasjon vil også komme
på Normisjons nettside:

normisjon.no/vebu

Søndag 21. juli:
Taler: Svein Granerud

Vi kan allerede nå røpe at vi fra 2020 arbeider med å få til en
ukes Bibelcamping på Strand. Denne vil bli i slutten av juli
neste år.

Søndag 28. juli
Taler: Kurt Hjemdal

Kommende arrangementer

REGIONEN
MAI
30.:
I regionen har vi to gjenbruksbutikker, Galleri Normisjon
på Ål og Galleri Normisjon i Drammen. Over 70 frivillige
medarbeidere er med og drifter disse to butikkene der
Kverna var også noe
overskuddet går til Normisjons internasjonale arbeid i
Sveinung hadde
Bangladesh og Senegal og til regionens Acta-arbeid.
Gjennom virksomheten til Galleri Normisjon gjør vi
organisasjonen synlig i nærmiljøet, vi skaper møteplasser der vi kommer i kontakt
med nye mennesker og vi er med å slå et slag for miljøet ved å ha fokus på gjenbruk.
I mai inviterte regionen de frivillige medarbeiderne til samling på Strand. Det kom 30
stykker, 21 fra Drammen og 8 fra Ål. God mat, fellesskap, samtaler, foredrag om
Strands 600-årige i historie og et besøk til Sveinung Danielsen var det som sto på
programmet denne dagen.
Sveinung Danielsen og kona Aud bor lenger ute på
Østerøya, og her har de en oase av blomster, frukttrær og
urter av alle varianter. De er også opptatt av gamle
håndverktradisjoner, og vi merket godt Sveinungs iver
etter å dele disse med oss. En mann med utrolig mye
kunnskap, formidlingsevne av de sjeldne og et stort
engasjement for det han holder
på med. Dette ble en
uforglemmelig ettermiddag, der
timene fløy avgårde. På toppen
av det hele fikk alle sammen
med å bake grisla brød, disse
sto til steking i bakerovnen - en
Andakt utenfor
ovn Sveinung selv har laget stabburet.
mens vi fikk innføring i hvordan
vi lager og spinner lin. Vi rakk
også å høre hvordan han
utvikler farger fra ulike trær, røtter, blomster, urter med
mer. Alt dette rakk vi før vi spiste varmt og ferskt brød,
selvsagt med hjemmelaget syltetøy og egenprodusert
Alle var med og bakte
urtete.
brød.
Takk til Sveinung - og takk for en uforglemmelig dag
sammen med gode medarbeidere i gjenbruksbutikkene.

Løp for livet, Strand

JUNI
7.-9.:
9.:
11.
22.-23.:
23.:

Lederkurs for ungdom, Strand
Søndagsbuffet, Strand
Seniordag, Strand
Minileir 3-7 år, Strand
St.Hans stevnet, Strand

JULI
1.-5.:
7.:
21.:
28.:
30.-1.:

Sportyfestivalen 10-13 år, Strand
Sommermøter, Strand
Søndagsbuffet, Strand
Sommermøter, Strand
Søndagsbuffet, Strand
Sommermøter, Strand
Søndagsbuffet, Strand
MaksPuls 7-9 år, Strand

AUGUST
4.-8.:

Uppdrag Padden 13-17 år,
Gøteborg
11.:
Søndagsbuffet, Strand
19.:
Tur til Hurum, Aktiv Senior
25.-30.: Tur til Hermon, Aktiv senior

SEPTEMBER
1.:
9.:
16.:
20.:
22.:
28.:
28.-1.:

Søndagsbuffet, Strand
Tur til Oscarsborg, Aktiv Senior
Ressursgruppe for Aktiv Senior,
Strand
Regionens dag, Gol
Søndagsbuffet, Strand
Loppemarked, Gjennestad
Ungdomsleir, Hemsedal

OKTOBER

TUR TIL HURUM - 19. AUGUST
I år er det 70 år siden den tragiske flyulykken der 34 personer omkom, av dem 26
jødiske barn. Kun en person, en gutt som het Isac Allal, overlevde. I samarbeid
med Israelsmisjonen arrangerer Aktiv Senior denne turen, der det både blir et
besøk på selve ulykkesstedet og samling på Filtvedt bedehus.

12.:
20.:
20.:
24.-27.:
25.-27.:

Solidaritetsdagen, Gjennestad
Regionens dag, Strand
Søndagsbuffet, Strand
Bibelkonferansen 2019, Strand
Ungdomskonferansen, Strand

DESEMBER
TUR TIL HERMON - 25. -30. AUGUST
Ta kontakt med Tor Bringaker for å høre om det er flere ledige plasser eller om
man kan stå på venteliste. Talere som blir med i år er Svein Granerud og Tore
Seierstad.

TUR TIL OSCARSBORG - 9. SEPTEMBER
Historisk vandring med Torpedobatteriet.
Ønsker du mer informasjon om Aktiv Senior sine turer så finner du det på
nettsiden: normisjon.no/vebu. Ta kontakt med
Tor Bringaker om du ønsker å få
Tilsendt brosjyrer eller mer
informasjon.

6.:

Julefest, Strand

Med forbehold om endringer i programmet.
Det er flere arrangement som er under
planlegging men som ikke var datofestet da
«Siste nytt fra regionen» gikk i trykken.
Oppdatert informasjon om alt som skjer
regionalt (Normisjon, Acta, Strand) finner
dere på regionens nettsider.

normisjon.no/vebu
acta.no/vebu
strand-sandefjord.no

REGIONENS DAG

AUKSJON

PÅ GOL OG PÅ STRAND
Regionstyret har et ønske om
å komme nærmere det lokale
Normisjon - og Acta-arbeidet
som drives i regionen. Lags og foreningsbesøk,
styrebesøk, møter med
ledelsen og ansatte på våre to
skoler, Danvik fhs og
Gjennestad Gartnerskole,
møter med frivillige
medarbeidere i våre to
gjenbruksbutikker og besøksdager i regionens tre Norkirker har vært - og vil
være viktige arenaer også videre med tanke på å bygge Normisjon og Acta i
regionen. Regionstyret har også ønske om å samle grasrota i vår region til
noen større samlinger, der vi møter hverandre og blir kjent på tvers av
foreninger og fellesskap vi er med i til daglig. Vi tror også at det er viktig å
komme sammen for å dele troen og for å inspirere hverandre til fortsatt
tjeneste. Regionens dager som i høst arrangeres både på Gol og på Strand er
arrangementer der vi ønsker å samle misjonsvenner fra et større geografisk
område. Målet er å få til tre «Regionens Dag» i regionen, slik at vi dekker både
Hallingdal, nedre del av Buskerud og Vestfold. I år får vi altså to av disse tre,
og vi satser på at vi i 2020 også vil få til dette i nedre del av Buskerud.
Mannskoret B-karad´n fra Ål i Hallingdal har i over 20 år reist rundt i Hallingdal
å bidratt med flott mannskorsang. I forbindelse med regionens dager til høsten
blir de med både på Regionens dag på Gol og på Regionens dag på Strand.
Mer informasjon kommer i august om både koret og øvrig innhold på
regionens dager.

Regionens dag, Hallingdal:
Gol bedehus
fredag 20. september kl. 18.00

Regionens dag, Vestfold:

I juli vil vi legge opp til
flere nye arrangement
på Strand. Det blir
sommermøter,
søndagsbuﬀeter og
sommerkonsert fra
båthuset. Dato for
sommerkonserten vil
bli fastsatt i løpet av de
nærmeste dagene, og
dato vil bli gjort kjent på regionens nettsider, på
regionale arrangement og i informasjon som
sendes ut i juni.
I forbindelse med dagen da det blir sommerkonsert kommer det til å være åpen kafeteria
med salg av mat og aktivitetstilbud som
paintball og escape-room. Vi ønsker å gå bredt
ut, ikke minst med tanke på alle turistene som
er i Sandefjord og omegn i juli. I Sverige har de
en lang tradisjon med sommerauksjoner. Dette
ønsker vi å invitere til også på Strand. For å få til
dette så er vi avhengig av gjenstander som
egner seg til en auksjon. Vi har allerede spurt
gjenbruksbutikkene vi har på Ål og i Drammen,
og de har tatt utfordringen. Begge vil fremover
sette til side ting de mener vil egne seg for en
sommerauksjon.
Vi tar gjerne i mot gjenstander til auksjonen. Det
beste er om dere har mulighet til å levere dette
selv på Strand innen midten av juni. Hvis dere
ikke kan levere selv så ta kontakt, så skal vi se
om vi kan finne en løsning.

Strand
søndag 20. oktober kl.11.00 - 19.00

Har du en eller flere
auksjonsgjenstander du
kunne tenke deg å gi til
Strands sommerauksjon?

REGIONENS NETTSIDER
Normisjon:

normisjon.no/vebu

Acta:

acta.no/vebu

Strand:

strand-sandefjord.no

REGIONENS FACEBOOKSIDER
Både Normisjon, Acta og Strand har egne
facebooksider. Du finner dem ved å søke på navn på
hver av avdelingene.
Acta har også instagram.

Returadresse:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud
Østerøyveien 233 - 3237 SANDEFJORD

Acta arrangerer i år 5 sommerleirer, der fire av dem finner sted

Uppdrag Paddan reiser vi til Gøteborg, og det er mulig å

på Strand. Minileir er leiren for de aller minste i følge med en

være 2 hele dager i Liseberg. Har du lyst til å prøve deg som

voksen. Bli med på misjonstivoli, førsteklasses undervisning og

leder på leir? Bli med på

hjelp til å løse mysteriet med William Hvafferno. I tillegg til

leder.

lederkurs, og meld deg på som

mange spennende aktiviteter, inneholder Makspuls og

Sportyfestivalen Actas egne Acta mot 1, basert på
NRKs Alle mot 1. Klarer du å gjette nærmest på de ulike
konkurransene, kan du vinne! På Sportyfestivalen får du også
prøve deg på å komme deg ut av vårt nye escape room, i

Påmelding og informasjon finner du på

acta.no/vebu

tillegg til å teste ut den nye aktiviteten såpehockey. På

Regionleder:
Svein-Tony Gårdsø
e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
Tlf.: 953 36 440

Daglig leder, Strand:
Ruben Heitmann
e-post: ruben.heitmann@normisjon.no
Tlf.: 472 70 877

Kontormedarbeider:
Gunn-Marit Eriksrød Selle
e-post: gunn.marit.selle@normisjon.no
Tlf.: 928 40 659

Actaleder:
Vegard Skjeggestad
e-post: vegard.skjeggestad@normisjon.no
Tlf.: 902 54 278

Forkynner/ misjonskonsulent:
Tor Bringaker
e-post: tor.bringaker@normisjon.no
Tlf.: 458 69 863

Kjøkkenleder, Strand
Elin-Merete Fortuck
e-post: elin-merete.fortuck@normisjon.no
Tlf.: 944 10 971

