
«Tenk, jeg får dele rom med Harket», sa han 
begeistret, da vi hadde gjort unna 
romfordelingen på interrail for en del år 
tilbake. Harket var etternavnet på en av 
lederne, og han som sa det var en begeistra 
deltaker.  Det er denne «deltakeren» som nå i 
juni overtar som Actaleder i vår region. En 
Actaleder det er lett å begeistre. En 
begeistring som smitter over på andre. 

Undertegnede har selv hatt Vegard både som 
deltaker og leder på leir. Skal jeg beskrive 
han med noen få ord, så vil det være: lett å 
engasjere, en som ser andre, en som tar 
ansvar, en som ikke er redd for å ta 
utfordringer og en som det er lett å begeistre 
- og bli begeistret av. 

De siste 5 årene har Vegard studert ved 
Universitetet i Agder (UiA). Han har en 
bachelor i økonomi og administrasjon og skal 
i begynnelsen av juni forsvare sin master i 
innovasjon og kunnskapsutvikling. Under 
hele studietiden har han engasjert seg i 
kristent arbeid, særlig gjennom StudentKRIK i 
Kristiansand. Han har hatt ansvar for 
sponsorløp for KRIK sitt arbeid i Sør Afrika 
(tilsvarende vårt Løp for livet), han har hatt 
ulike styreverv og han har tatt ansvar for flere 
små og store arrangement for KRIK.  

Han og kona har vært aktive i Salem 
menighet i Kristiansand, der han også har 
fungert noe som tolk under møtene. 

Vegard kjenner Acta VeBu spesielt gjennom 
leirarbeidet, både som deltaker og som leder. 
Mange av de ungdommene som på 
sommeren er hjemme fra sine studier og som 
stiller opp som ledere på leir, er av samme 
generasjon som Vegard. Han kjenner flere av 
dem. 

Vegard vil få fast kontorplass på Strand. Han 
begynner mandag 4. juni og vil delta på en 
del av årets sommerleirer. I hvilken grad han 
kommer til å ha hovedansvaret for noen leirer 
eller ikke i sommer vil bli avklart nærmere 
etter at han har begynt å jobbe. I tråd med 
tidligere vedtak i Actastyret, styrkes 
Actastaben i sommer med et eget leirteam. 
Dette teamet skal avhjelpe Actaleder en del 
med alle oppgaver i forkant og under leirene. 
Undertegnede vil også i sommer delta på  
Actas leirer.  

Søndag 19. august inviterer regionen til 
«Regionens dag» på Strand. Vegard 
Skjeggestad vil bli innsatt som Actaleder på 
gudstjenesten denne dagen. Mer informasjon 
om Regionens dag kommer senere. 

En av de store bonusene jeg selv hadde i alle 
år som Actaleder var det store 
bønnenettverket jeg hadde rundt meg. Nå 
oppfordrer jeg oss alle til å ta med Vegard i 
bønn. Han går inn i en viktig jobb i vår region. 
Vi er heldige som fikk ham. 

Svein-Tony Gårdsø 

Siste nytt
fra regionen
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Actaleder er ansatt!
Etter et år med vakanse har regionstyret nå ansatt 
Actaleder. Vegard Skjeggestad begynner i stillingen 
allerede i juni. Han er 24 år, er fra Stokke og var selv 
med i Acta før han ble student og flyttet fra regionen.

Loppemarked 
29.september 
Gjennestad 

Det har vært noe usikkerhet rundt 
hva som skjer med årets 

Loppemarked på Gjennestad. 

Veksthuset som vi tidligere har 
benyttet er gjort om til andre 

formål, noe som gjør dette lokalet 
uegnet til loppemarked.  

Nå har Gjennestad gitt oss 
muligheten til andre lokaler på 
skolens område. Lokaler vi tror 

blir en god løsning og som gir oss 
noen nye muligheter til hvordan vi 

organiserer loppemarkedet. 

Velkommen til Strand 
torsdag 10.mai! 

Storstevne for hele 
familien fra  

kl.11.00 - 21.00 
kl.11.00: Gudstjeneste kl.12.30: 

Middagsbuffet kl.12.30: Kids Camp 
kl.14.30: Barnas løp kl.15.00: Løp 
for livet kl.17.00: Horisont kl.19.30: 

Bilrebusløp for ungdom 

Meld deg som løper  
- bli med som sponsor!

Bli med på givertjenesten til Actaleder-stillingen! 
Så langt har 45 givere bundet seg et totalbeløp på kr.332.000,- Mange av dem 
har vært med som givere siden juni i fjor. Nå er Actaleder ansatt. 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

Løp for livet 
Strand, 10.mai 



Etter vinterens nedbemanninger på Strand har begge kokkene i 50 % stillinger, 
Jannicke Klavenens og Grethe Homelien, nå fått nye jobber. Etter avtale har 
begge fått fratre sine stillinger før oppsigelsestidens slutt. Jannicke sluttet i 
20.mars og Grethe sluttet 1.mai. Kjøkkenleder Solveig Hansen (100 %) og 
vaktmester Hans Kristian Heian (20%) er pr. nå de to ansatte som er knyttet til 
driften på Strand. Regionleder fungerer i praksis som daglig leder på Strand, 
inntil endelig avklaring rundt denne stillingen.

Etter Normisjons og Actas årsmøter i Drammen fikk 
styrene følgende sammensetning for 2018 - 2019. 

REGIONSTYRET 
Gjermund S. Myrvang, Sandefjord (leder) 
Ole Jørgen Storli, Sande (nestleder) 
Camilla Falleth Løvik, Tønsberg 
Endre Engvik, Tønsberg (referent) 
Mary Anette Skaaheim, Kongsberg 
Gunnvor Kreken, Ål 
Hilde Heitmann, Sandefjord (Actas repr.) 
Tor Bringaker (ansattes repr.) 
Svein-Tony Gårdsø (regionleder, uten 
stemmerett) 
Varamedlem: 
Morten Bjørkhaug, Sandefjord (møter fast) 

ACTASTYRET 
Anders Sætevik, Sandefjord (leder) 
Simon Wego, Drammen 
Charlotte Bøe Riis, Stokke 
Sebastian Hübschle, Drammen 
Håkon André Fevang, Andebu 
Tobias K. Brennhovd, Holmestrand 
Andreas Tretteteig, Stokke 
Elinda Engvik, Tønsberg 
Marianne Øyjordsbakken, Tønsberg 
Actaleder møter fast, uten stemmerett 
Varamedlemmer: 
Kristine Nelson, Sandefjord 
Oda Albertine Ringdal, Sandefjord 
Nora Sofie Frøysnes Lie, Andebu 

Gjermund S. 
Myrvang, nyvalgt 

leder av 
regionstyret.

Anders Sætevik 
ble gjenvalgt 
som leder av 

Actastyret

På reise med Hallgeir i Bangladesh 
Hallgeir Haaland, som sammen med familien er misjonærer for Normisjon i 
Bangladesh skulle tale på et stormøte for Santaler.  
Vi klipper fra et brev han skrev hjem til Norge. 
«Jeg hadde fått kontoret til å bestille plass på nattoget, men hadde glemt at det 
var Bangladeshisk nyttår denne helgen! Jeg hadde ikke fått plass i vogn med 
aircondition, hvilket betydde at vognen nok ville være full. Fullt får en ny 
betydning når man er på reise med tog i Bangladesh. Det ble snart klart at det 
ville bli en utfordring å komme på toget. Folk klatret inn gjennom vinduer og 
presset seg inn gjennom dørene. Etterhvert som det 
ble klart at det var utfordrende å komme inn i 
vognene, begynte folk å klatre opp på taket. 
Ved siden av ser dere bilde av toget like før det 
forlater perrongen. Som dere skjønner var jeg 
en av dem som valgte ikke å sitte på taket eller 
henge utenfor vognen.  Jeg måtte dra hjem 
igjen den kvelden og bestille en flybillett dagen 
etter for å være sikker på å komme fram i tide 
til møte jeg skulle tale på. Gerd Eli var 
bekymret da jeg bestilte flybillett med 
selskapet som nylig styrtet i Nepal, US Bangla 
Airlines.» 

Mange hverdagsutfordringer for misjonærene i Bangladesh.  
Vær med å be for dem.

Smått om stort 
• Det er fremforhandlet en avtale om salg av det 

som på Strand omtales som «Villatomta». 
Kjøpesum for tomta er kr. 5,2 millioner.  

• Torsdag 21. juni arrangerer Aktiv Senior tur til 
Kongsberg med tur inn i sølvgruvene, tur til 
Knutehytta og topptur til Jonsknuten - for de som 
ønsker det. Mer informasjon og påmelding til Tor 
Bringaker: 458 69 863 

• Acta har nå åpnet opp for påmeldinger for 
sommerleirene 2018. Det blir i sommer 5 
sommerleirer. I tillegg vil det ene av Actas to 
ungdomsteam legge ut på en 10-11 dagers 
interrail-tur i juli. Mer om den enkelte leir finner 
man på Actas nettside: acta.as/vebu 

• Regionstyret hart startet arbeidet med å finne ny 
daglig leder på Strand. Målet er at stillingen blir 
utlyst før sommeren. Strandstyret kobles også inn 
i arbeidet med utlysningstekst. Vær med å be om 
gode løsninger og rett person for Strand. 

• Normisjon og Acta har et stort arbeid i Hallingdal. I 
august 2017 åpnet Galleri Normisjon butikk på Ål. 
I september i år arrangeres igjen «Spring for 
livet», både i Hemsedal og på Ål. I slutten av mai 
reiser regionleder opp til Hallingdal for å møte 
Normisjonsstyrene i flere av foreningene i 
Hallingdal. Det blir også tid til medarbeidersamtale 
med ansatt arbeider i Hemsedal Normisjon og et 
møte med de frivillige i Galleri Normisjon på Ål. 
Det er også planlagt et møte med Områdeutvalget 
i Hallingdal og planlegging av Spring for livet. 

Vårgave til regionens Acta-arbeid 
Vipps: 11413 / kontonummer: 3000.14.71550 (merk gaven: «vårgaven»)


