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Imponerende resultat
Matsalg, lynlotteri, kollekter - og ikke minst selve løpet under «Horisont» Kristi
Himmelfartsdag - gjorde at vi passerte over kr. 100.000 i samlede inntekter.
Løpet alene ga oss i overkant av kr. 70.000! Hvordan er det mulig?
Svaret på
spørsmålet
over kan
besvares med
følgende
«regnestykke»:
Regionstyret leder,
Gjermund S. Myrvang
35 løpere som
var 1 av 35 løpere.
i alt hadde
skaffet seg 202
sponsorer, løp i løpet av 30 minutter
tilsammen 18,5 mil noe som tilsvarer
totalt 412 runder á 450 meter. Summen
av dette gir en sum på i overkant av kr.
70.000,- til misjonsprosjekt i Bangladesh
og til Actas arbeid i regionen.
Det var Acta som for fire år siden tok
initiativet til Løp for livet. Fremdeles er
det Acta som er drivkraften bak dette
løpet, og den innsatsen ungdommene
legger ned både i forkant av dagen og på
selve dagen er imponerende. De er de
første som kommer (i år kom 18 av dem
dagen før) og de er de siste som drar.
Mye av det praktiske ansvaret er det
ungdommene som tar seg av.
I år var det et mye tydeligere
fellesprosjekt mellom Strand, Normisjon
og Acta regionalt. Strand tok seg av
matsalget og Normisjon regionalt hadde
ansvaret for gudstjenesten og møte kl.

17.00. På gudstjenesten talte tidligere
sokneprest i Sandefjord, Roar Bredal. På
fem-møte var det tidl. sokneprest Harald
Kaasa Hammer som talte. Andreas
Myrvang Holmedahl, John William Bøe
Haugland og Debora Mørken bidro med
det musikalske. Et sted mellom 80-100
deltok på hver av disse samlingene.
Det er fjerde året Løp for livet arrangeres
og tredje året vi har knyttet dette til en
helt egen misjonsdag - «Horisont». På
disse fire årene har vi samlet inn kr.
328.000,- til internasjonale og regionale
misjonsprosjekter. Det er en
imponerende sum!
I september er det tid for nye misjonsløp i
den andre enden av vår langstrakte
region. Da blir det løp både i Hemsedal
og på Ål, og kanskje henger også Gol
seg på med eget løp. Hemsedal og Ål
arrangerte løp første gang i fjor og løp
inn nærmere kr.120.000,- på de to
stedene. Hemsedal innehar også en
imponerende rekord, da en løper i fjor
alene løp inn nærmere kr.25.000,Datoene for løpene i Hallingdal, her heter
løpet forøvrig «Spring for livet», vil bli
informert om i neste nyhetsbrev.
Svein-Tony Gårdsø

St.Hans
på Strand
Velkommen til det tradisjonsrike
storstevnet for alle generasjoner.
Programmet er under
planlegging, og vil bli sendt ut i
god tid før St.Hans.
Einar Nymoen,
som er
hovedpastor i
pinsemenigheten
Salem i
Sandefjord, taler
på møte kl.18.00

Regionens dag
søndag 19. august
Kommer dere langveisfra vil det
være mulighet for overnatting på
Strand til en rimelig pris.
Hva med å legge hele helga til
Strand? Kombinere dette med en
ferieweekend på Strand?
Programmet er under planlegging
og vil bli sendt alle foreninger i
begynnelsen av juni. Mer
informasjon om programmet
kommer også i neste nyhetsbrev.
Under gudstjenesten blir det
innsettelse av ny Actaleder,
Vegard Skjeggestad, og ny daglig
leder på Strand, Ruben Heitmann.

Barn under 10 år har sitt eget løp før
hovedløpet. I år deltok 19 barn og noen
voksne.

Sett av dagen!

Villatomta er solgt!

Smått om stort

Det er naboen til Strand som er kjøper av Villatomta. En bedre kjøper
kunne vi ikke ha fått.
Fredag 11. mai ble kjøpekontrakten for «Villatomta» på Strand underskrevet. Kjøpere
av tomta er ekteparet Thomas og Veronica Nielsen, som allerede er de nærmeste
naboene til Strand. Kjøpesummen er på kr.5,2 mill, og salget gjennomføres når
Sandefjord kommune har ferdigbehandlet og godkjent reguleringsplanen for Strand. Av
kjøpesummen vil det bli trukket fra en del offentlige avgifter.
Det er Eiendomsutvalget, som består av Kåre Sandnes og Torbjørn Aurlien, som har
tatt hånd om både reguleringsplan og
forhandlinger med kjøper. Regionstyret
takker de begge for en imponerende
innsats, og for all tålmodighet de har hatt og har - i forhold til jobben med
reguleringsplanen.
Eiendomsutvalget jobber videre med
reguleringsplan og salg av tomter i
Strandskogen. Dette er et tidkrevende
prosjekt, men Eiendomsutvalget er klare på å
jobbe videre med dette.

•

vebu
•

I juli reiser det ene av Actas ungdomsteam på
interrail i Europa. Noen av stedene som skal
besøkes er Roma, Venezia, Paris, fjellandsby i
Sveits og Berlin.

•

Torsdag 21. juni arrangerer Aktiv Senior tur til
Sølvgruvene, Knutehytta og Jonsknuten. Ta
kontakt med Tor Bringaker for mer informasjon og/
eller påmelding. Tlf.: 458 69 863

•

Mange har påpekt at regionen har en nettside
hvor man ikke finner særlig relevant informasjon
om vår region og det arbeidet som skjer. Ny
nettside er under arbeid, og planlagt lansering av
ny nettside er i løpet av juni.

•

Årsmøtene for både Normisjon og Acta blir i 2019
på Strand leirsted. Regionstyret ønsker å legge
dette opp som endel av en fellesskapsweekend
for hele regionen og alle generasjoner. I 2020 vil
årsmøtene legges til Hemsedal og KRIK-hotellet.
Også da legges det opp til en hel weekend.

•

Lørdag 8. september arrangerer Aktiv Senior
«Med buss i Hauges fotspor.» Vi skal følge i
Hauges fotspor i Drammen og i Eikerbygdene.
Mer informasjon og påmelding til Tor Bringaker:
458 69 863

Thomas Nielsen (midten) med Kåre
Sandnes (v) og Torbjørn Aurlien (h)
etter at kontrakten var signert.

Bli med på givertjenesten til Actaleder-stillingen!
Så langt har 46 givere bundet seg til et totalbeløp på kr. 336.000,Mange av dem har vært med som givere siden juni i fjor. Nå er
Actaleder ansatt! I juni begynner Vegard Skjeggestad, opprinnelig fra
Tønsberg, som Actaleder i vår region. Tenk om vi ble enda flere givere
og klarte å nå målet på kr.500.000,- innen sommeren. Ta kontakt med
Svein-Tony Gårdsø hvis du ønsker å være med på givertjenesten.
Telefon/ sms: 953 36 440 / e-post:
svein.tony.gardso@normisjon.no

Ny daglig leder på Strand!
Ruben Heitmann er ansatt som ny daglig leder på Strand, og
begynner i stillingen 1. september. Under regionens dag
19.august, vil han bli innsatt i tjenesten.
Ruben er opprinnelig fra Lier og var i ungdomstida veldig
aktiv i arbeidet i Norkirken Drammen. Han hadde også en
periode hvor han var med i barne - og ungdomsrådet for
Santalmisjonen i vår region. Han har sine leirminner knytta til
Gulsrud leirsted, der han var mye som barn og ungdom, både
som deltaker og leder.
Ruben er gift med Hilde, han er 36 år og utdannet teolog. De
kom flyttende til Sandefjord for 9 år siden, da Ruben fikk jobb

Påmeldingene til årets sommerleirer er i gang. Du
finner mer informasjon om hver enkelt leir - og link
til påmeldingssida på Actas nettside: acta.as/

som prest i Sandefjord
menighet. De to siste årene har
han vært sokneprest i Tjølling
menighet (Larvik prosti).
Ruben og Hilde har tre døtre.
De er alle fem aktive i Norkirken
Sandefjord.
Regionstyret er glad for at
Ruben har sagt ja til denne
stillingen, og vi gleder oss til å få
han som en del av staben i vår
region.

Vårgave til regionens arbeid

Ruben Heitmann er
ansatt som ny daglig
leder på Strand.
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