Nyhetsbrev om arbeidet i Normisjon region Vestfold og Buskerud

Vegard er på plass!
Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg heter Vegard, er 24 år fra Vear og
er gift med ei fantastisk kone. Jeg er
glad i å jobbe sammen med mennesker.
Som person er jeg ganske utadvendt,
glad i å prate med folk og ha det moro,
også er jeg kanskje litt barnslig. Jeg er
innovativ og nysgjerrig, og er glad i å
utforske nye ting.
Hvilken bakgrunn har du?
Som barn var jeg mye med i Acta, både som deltaker og leder.
Etter interrail-leir ble jeg nysgjerrig på Berlin og flyttet like godt dit
ett år senere for å ta 2. klasse på videregående der da. Da jeg
var ferdig på videregående, begynte jeg på Universitetet i Agder,
og studerte økonomi og administrasjon med et halvt års
utenlandsopphold i USA. I Kristiansand bodde jeg med noen
eldre kristne gutter, der alle gikk på StudentKRIK og fant seg
koner det miljøet. Jeg ble derfor også raskt med i StudentKRIK,
og i 2016 giftet jeg meg med Camilla. Deretter begynte jeg på en
master i innovasjon og kunnskapsutvikling i Grimstad hvor jeg
fikk et nytt utenlands-opphold i USA. Den 1. juni i år var jeg ferdig
med utdannelsen min og begynte i Acta.
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På teamtur i Europa
I juli dro 12 ungdommer og 5 ledere på teamtur rundt i
Europa. I løpet av 11 dager besøkte de både Italia,
Østerrike, Sveits, Frankrike,
Tyskland og Danmark.
Innholdsrike og hektiske
dager, minner og godt
fellesskap. Acta har nå to
regionale ungdomsteam
som gjennom 3 år binder
seg til ulike oppgaver i Acta
VeBu. Teamet som dro på
tur i år har ett år igjen av sin
teamperiode.
Mer minnerikt enn å gå opp i
Eiﬀeltårnet var nok badinga
som ble tatt i fontenen
nedenfor.

Hva er Acta for deg?
Det første jeg tenker på med Acta er fellesskap. Å få være i et så
engasjerende og inkluderende miljø har vært utrolig gøy,
spennende og lærerikt.
Acta har gitt meg mange gode minner og ekstremt mye moro.
Det har vært mange artige og unike opplevelser som har vært
med på å prege meg og gitt meg perspektiv. Noen som var
ledere da jeg var på leir har vært forbilder for meg i senere tid.

Et liten pause i en maiskåker i fjellandsbyen
Spiez i Sveits. Gradestokken viser 30 +

Hva tror du at du kan bidra med som Actaleder i regionen?
Jeg har troen på å utvikle gode lederteam som kan være forbilder
for andre barn og ungdommer. Det kan være utfordrende å være
ungdom i dag, og jeg tror noen gode forbilder kan spille en
sentral rolle i unges liv. Jeg ønsker at flere barn og unge skal få
møte Jesus gjennom gode opplevelser med Acta. Jeg drømmer
om å kunne vise barn og unge at det ikke trenger å være kjedelig
å være kristen. For meg er det viktig at alle skal føle seg
velkomne, bli sett og hørt, og at det er ungdommene selv som
styrer mye av hvilke aktiviteter som blir en satsing for Acta.
Hvordan har de første månedene på jobb vært?
Det er mye å sette seg inn i, men det har først og fremst vært
veldig gøy! Jeg finner mange ting jeg har lyst til å gjøre, men jeg
kan ikke få gjort alt på en gang. Ettersom jeg begynte rett før
leirsesongen vil det naturligvis ta litt tid før jeg kommer helt inn i
rollen som Acta-leder. Jeg har blitt veldig godt tatt imot, spesielt
av ungdommene i Acta og av mine kollegaer.
Sofie Solbakken

Når all bagasje er sjekket inn på hotellet gjør det godt
med litt italiensk mat i Venezia. Gondoltur neste!

Gave til regionen, Strand, Acta:
Kontonummer: 3000 14 71550

Endringer og utfordringer på Strand
Solveig Hansen sa opp sin stilling på Strand 1.juli, og har nå sluttet som
kjøkkenleder. Inntil Strandstyret og Regionstyret har fått drøftet og vedtatt fremtidige
kjøkkenløsninger så Strand, så har vi fått på plass både noen gamle kjenninger og et
helt nytt ansikt på kjøkkenet.
Sølvi Sannerhaugen som var kokk på Strand i nærmere 25 år er nå tilbake. Hun er
nå pensjonist, og har sagt seg villig til å jobbe en del på Strand fremover. Reidar
Wang, som også jobbet som kokk på Strand i flere år er også tilbake. Han ble
pensjonist nå i juni. Daniel Moe Brekke var ferdig utdannet kokk for 1 1/2 år siden.
Han er godt kjent med både Strand og Normisjon, da han har vokst opp i Actamiljøet i regionen. Daniel har vært med i et av ungdoms-teamene i Acta. Alle tre er
allerede i gang, og de vil fordele vakter og arrangement seg i mellom i ukene og
månedene fremover. Alle arrangement frem til midten av oktober er så langt dekket
inn med en eller flere av disse tre.
Mandag 27.august vil det være en større vaskedugnad på
leirstedet. Kjøkkenet skal vaskes fra gulv til tak, og det vil
være behov for voksne til å hjelpe til denne dagen. Vi ser for
oss 8-12 personer, slik at vi kan dele opp dagen mellom
flere. Hvis vi blir mange nok, kan det også være at vi tar en
større nedvask av matsalen evt. rydder rom i andre etasje i
hovedbygget. Ta kontakt med Svein-Tony Gårdsø om du
har mulighet til å stille opp denne dagen.
Mandag 3.september vil ny daglig leder, Ruben
Heitmann, være på plass. Frem til da skal alle spørsmål
vedrørende Strand rettes til Svein-Tony Gårdsø.

KONTAKTINFORMASJON
Regionleder
Svein-Tony Gårdsø
tlf.: 953 36 440

I følge Daniel Moe
Brekke (bildet) er det
slik fremtidens kokker
ønsker å bli avbildet.

Actaleder
Vegard Skjeggestad
tlf.: 902 54 278
Forkynner og misjonskonsulent
Tor Bringaker
tlf.: 458 69 863

19.august:

Regionens dag
Strand leirsted

26.-31.august:

Hermon-tur

2.september:

Spring for livet
Hemsedal

8.september:

Med buss i Hauges fotspor
Drammen og Eikerbygdene

16.september:

Spring for livet
Ål

18.september:

Like til verdens ende
Tjøme

29.september:

Loppemarkedet
Gjennestad v.g.s.

1.-4.oktober:

Teamtur Acta
Hemsedal

6.-7.oktober:

Markedsdagene
Strand leirsted

9.oktober:

Levi Gjestebud
Strand leirsted

Regionen har nå fått nye nettsider. Acta får nye
nettsider i løpet av august/ september:

normisjon.no/vebu

Hvem er vi og hvor skal vi?
Av og til er det viktig å stoppe opp og forsøke å se seg selv utenfra. Spørsmål som «hvem er jeg» og «hva vil
jeg» kan være gode målere for om vi lever og handler slik vi ønsker.
Vi i regionstyret har som mål de kommende årene å stake ut en kurs for regionen, for å finne ut av hvem vi
skal være, hva vi skal prioritere og hvor vi ønsker å gå. Regionstyrets ønske er å få flest mulig av regionens
medlemmer med på denne bevisstgjøringen og vi utfordrer derfor deg til å tenke igjennom hva slags rolle
regionen bør ha og hva den bør bidra med inn til lokallagene. Jeg mener å kunne se ett skifte i tiden. Der
regionen (kretsen) tidligere var avgjørende for tilhørighet, er det i dag lokallagene som fyller denne rollen.
Svært få av våre yngre medlemmer er bevisst tanken om at lokallaget er knyttet opp mot en region.
Regionstyret har ingen tanker om at alt var bedre før men kanskje er det viktig å bevisstgjøre seg at ting var annerledes før. Nå må
gjøre nødvendige endringer, slik at vi i dag kan være det vi skal være. Det er alltid viktig å holde fokus, og å se essensen i det vi
driver med: hvordan kan vi til enhver tid nå flest mennesker med budskapet om Jesus!
Nå ønsker styret altså en tydeligere bevissthet rundt hva regionen skal være. Skal vi være godt synlig eller skal vi operere ”i det
skjulte”, trekke i tråder og legge til rette for medlemmer og lokallag? Dere der ute utgjør lokallagene, og derfor er det så viktig for oss
å få innspill på hva som rører seg i vår store region fra Larvik i sør til Hallingdal i nord.
Dette innlegget skrives for å få tankene våre i gang. Utover høsten håper vi å få sendt ut spørsmål til alle på mail eller brev, hvor dere
kan svare hva dere tenker om regionen, slik at vi i styret kan bruke dette for vår alles vei videre i de spennende årene som ligger
foran oss. Vi gleder oss stort over alt som skjer i regionen og vi vet vi er totalt avhengig av alle lokallagsmedlemmenes engasjement,
det være seg bønnetjeneste, givertjeneste, eller frivillig arbeid. Dere gjør en fantastisk jobb!
Vår tanke er at om vi står samlet fremover med en tydelig plan for hva vi vil, kan vi sammen bli mer bevisst essensen av oppdraget
vårt, slik Apostlenes gjerninger så vakkert fremstiller det: «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene
sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det… ...Og hver dag la Herren til nye som lot seg
frelse.» (Apg 2, 42ff)

Gjermund S. Myrvang (Styreleder, regionstyret)

