Kokker på plass på Strand
Nyhetsbrev om arbeidet i Normisjon region Vestfold og Buskerud

For en festdag!

Pastor i Norkirken
Sandefjord, Tor Arne
Teien var liturg under
gudstjenesten.

Undertegnede - som, overhodet
ikke er interessert i fotball husker godt St.Hans aften på
Strand i 1998. Da ble kampen
Norge - Brasil vist på storskjerm i
festsalen, og det var tett i tett med
misjonsfolk. Det skulle gå 20 år
før vi klarte å fylle festalen med
like mye folk! Det skjedde sist
søndag da vi inviterte til
regionens dag og til innsettelse av
Vegard Skjeggestad og Ruben
Heitmann. Den første som
Actaleder og den andre som
daglig leder på Strand.

Rundt 250 personer var tilstede
under gudstjenesten, der vi fikk
oppleve
en
fantastisk preken, med både humor,
engasjement, alvor og levd liv. John
Eliassen, som tidligere har jobbet i
Indremisjons-selskapet, tok oss med
inn i historien om de fire som firte den
lamme vennen sin ned foran føttene
til Jesus. Hvem er du av de fire?
Bærer du - eller trenger du selv å bli
båret av andre?
Gudstjenesten ble avsluttet med
kirkekaffe der det var hilsener fra
leder av Actastyret, Anders Sætevik
og Strandstyret leder, Jørn Moskvil.
Ruben og Vegard slapp også til med

En engasjert og
livsnær taler, John
Eliassen.
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en kort presentasjon av seg selv.
Behovet for å gjøre endringer i spisesalen ble også tydelig
denne søndagen. Matkøen begynte allerede ved døren inn til
festsalen og strakk seg helt frem til matbordet i spisesalen. I
løpet av to hektiske timer hadde rundt 150 personer forsynt
seg av middagsbuffeten.
Regionstyret ønsket denne dagen å markere at vi står foran
endringer i hvordan vi skal drive regionsarbeidet fremover.
Styreleder Gjermund S. Myrvang inviterte derfor til samlinger i
løpet av dagen der både han, Ruben og
Vegard delte noen av sine tanker. Det
ble også informert om at regionstyret
denne høsten vil sende ut et
spørreskjema der medlemmene i våre
fellesskap - fra Geilo i nord til Larvik i
sør, vil bli bedt om å svare på noen
spørsmål som regionstyret har rundt
arbeidet videre i regionen. «Skal vi i
regionstyret ta de riktige beslutningene
fremover så må vi lytte til hva
medlemmene vil», sa blant annet
Gjermund.
Det var Acta som avsluttet dagen med
å invitere til familiemøte. Her ble det
blant andakt der undertegnede hadde
fått med seg tre av ungdommene i Acta,
alle tre i 13-16 års alderen.

Styreleder Gjermund
S.Myrvang på
talerstolen.

Regionens dag ble en festdag. Et av de store høydepunktene
for undertegnede var å se at vi denne dagen samlet alle
generasjoner. Dette understreker bare en tendens jeg mener å
ha sett gjennom hele det siste året. Det blir spennende å se
veien videre for vår region. Søndagens festdag bærer bud om
at vi har mye godt i vente.
Tekst: Svein-Tony Gårdsø
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Ruben
Heitmann og
Jørn Moskvil.

Alle generasjoner var godt
representert.
Vegard Skjeggestad
og Anders Sætevik.

Familiemøte der alle lærte noen av
sommerens leirsanger.

Jubileumsgave til Strand
Det er nå satt i gang en storstilt dugnad for Strand. I år er det 75 år siden Strand ble
vårt leirsted - og regionstyret og Strandstyret har satt i gang en kronerulling som
skal gi oss penger til noen helt nødvendige investeringer på Strand de neste ukene
og månedene. Det er behov for å bytte ut en del gamle dyner, puter og madrasser
på hyttene. Nå i august har både tørketrommel og vaskemaskin gått i stykker etter
veldig mange års bruk. Vi har også en kjøle på leirstedet som er over 40 år gammel,
og bare nå i august har den streika 3 ganger. På gjestehuset er det behov for å bytte
gardiner som er falmet av sola, og også her må noen dyner og puter byttes ut. Det
er ikke uvanlig å ønske seg noe til runde tall, og nå som Strand er 75 år ønsker vi
oss en gave til noe av det som er nevnt over.
Aksjonen «JUBILEUMSGAVEN» vil vare frem til høstferien. Målet er å samle inn

kr.150.000,- Vi håper du vil være med!

Mandag
20. august var det samling for alle frivillige
medarbeidere i Galleri Normisjon i Drammen.
Rundt 30 av i alt 52 medarbeidere (!) var med
på samlingen, der de blant annet gjennomførte
en sporlek med mange utfordringer.
En fantastisk medarbeidergjeng med Tryggve
Ølstørn som engasjert og dyktig leder. SveinTony Gårdsø takket for innsatsen, og hadde
også litt om Strands historie før han holdt en
andakt.

Gaven kan gis via kontonummer: 3000 14 71555 eller vipps: 11413
Det er skattefradrag på alle gaver som gis, og disse vil bli rapportert inn på lik linje
med alle andre gaver du/ dere gir. Merk gaven: «Strand 75 år»

Takk for innsatsen
dere gjør for både
Normisjon, både
lokalt, regionalt og
internasjonalt.

Vi er allerede i gang. På regionens dag kom det inn kr.16.000,- til denne
jubileumsgaven. Vi vil gi fortløpende informasjon om hvordan denne aksjonen går

Er du i Drammen så
anbefales et besøk i
butikken.

Rydde - og vaskedugnad
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Mandag 27. august blir det rydde - og vaskedugnad på Strand. Det er
spesielt kjøkkenet vi har hovedfokus på og målet er å få vasket ned hele
kjøkkenet i løpet av dagen.
Vi begynner kl.09.00 og holder på utover dagen og kvelden. Flott om
dere som er i jobb kan ta noen timer på Strand på ettermiddagen/
kvelden. Blir vi mange nok setter vi også i gang med en større ryddesjau i
kjøkkenrommene i 2.etasje i hovedbygget.
Fint om dere melder tilbake til Svein-Tony Gårdsø på tlf. eller sms om
dere kan avse noen timer denne dagen. Tlf/ sms: 953 36 440

Hallingdal springer for livet!
I september er det klart for misjonsløp både i
Hemsedal og på Gol. Fjorårets løp innbrakte over kr.
100.000 til misjonsarbeid lokalt, regionalt og
internasjonalt.
Vegard Skjeggestad (Hemsedal) og Svein-Tony
Gårdsø (begge steder) vil delta på disse løpene som
arrangeres søndag 2.september i Hemsedal og
søndag 16. september på Ål.
Innsamlede midler vil i år gå til arbeidet i Senegal,
Nepal, lokalt arbeid og Actas regionale arbeid.

Sporlek med mange
uvanlige
utfordringer.

Å spise en elefant
Her om dagen fikk jeg høre historien om den
lille gutten som sto ved siden av en svær
elefant. «Hvordan spiser man en elefant»,
spurte noen gutten. Han tenkte lenge før han
ga følgende svar: «Man tar én bit av
gangen.»
De siste året har vært krevende for vår
region, for de som sitter i styrene og for oss
ansatte. Krevende økonomi, nedbemanning
på Strand, mangel på Actaleder, sykdom …
har vært noen av mange utfordringer. Nå i
august har vi fått endel utfordringer knyttet til
Strand som tar mye tid og som krever mye
ekstrainnsats.
Det kan være lett å se den «store elefanten»
og lure på hvordan dette skal gå. Jeg prøver
selv å leve etter guttens glupe svar: «Man tar
én bit av gangen.»
Før sommeren fikk vi ansatt ny Actaleder.
Tre kokker var parate til å trå til på Strand nå
i august og har løst kokkesituasjonen på
Strand ut året. 3. september begynner
Ruben som daglig leder på Strand, … Vi tar
én bit av gangen …

Svein-Tony Gårdsø

