Kult på KULH

Nyhetsbrev om arbeidet i Normisjon region Vestfold og Buskerud

Hemsedal gjorde
det igjen!
For andre året på rad selv sier flere av dem at
dette er tradisjon som har
kommet for å bli gjennomførte Hemsedal
Normisjon Spring for
livet. Pengene fra årets
misjonsløp gikk til KULH
(Hemsedal Normisjons
ungdomsforening),
Okaldhunga sykehus i
Nepal og Actas arbeid i
regionen.

«Speaker» gjennom løpet fikk
sponsing pr. ballong han hadde på
seg.

I underkant av 40 løpere
deltok, og engasjementet
og kreativiteten var stor

lokale næringslivet sier en god del
om hva Normisjon i Hemsedal får til
når de setter i gang.
Etter løpet var det Søndag for alle i
Kyrkestugo. Dette er en månedelig
samling der man begynner med
middag og møte, før man går over til
egne samlinger for både barn og
voksne. Søndag for alle er noe
kristenfolket i byga har gått sammen
om å invitere til. Innslaget av
småbarnsfamilier er stort, og
Hemsedal har også - i motsetning til
de fleste andre foreninger i regionen
- en god del ungdom i alderen 20-30
år på disse møtene.

Å løpe med barnevogn er
ingen hindring.
Imponerende innsats!

Søndag for alle er godt planlagt, og mange er involvert. Det fikk
undertegnede erfare da han fikk være med på samling i forkant
av møte. Gjennomgang av programmet med alle involverte og
tid til bønn og forbønn var det godt å få med seg før møte
begynte. På selve møtet legges det vekt på lovsang og
undervisning, og det ble også invitert til forbønn. Er man i
Hallingdal en første søndag i måneden er det verdt å legge
turen innom Søndag for alle på Kyrkestugo. Det er godt å
oppleve fellesskapet med trossøsken i Hemsedal.
Søndag for alle avsluttet en møtehelg i Hemsedal der både
Actaleder og regionleder var med. I løpet av helga ble også
KULH og konfirmantleir på KRIK høyfjellssenter besøkt.

hos de som løp. Her var det løpere
med kostymer, med barnevogner og
deltakere som dagen før hadde
deltatt i et 5-milsløp på
Hardangervidda!
Det var premieutdeling i flere
prisklasser, både for beste kostyme,
den med det mest røde ansiktet
gjennom løpet, og for de som løpte
flest runder og hadde fått inn flest
sponsorer. Her hadde det lokale
næringslivet i bygda stilt opp med
mange flotte premier til de som vant
de ulike prisene. Givergleden fra det
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I år ble det løpt inn ca.kr.52.000,- Det er imponerende i løpet
av en halvtimes løp. En av de yngre løperne løp alene inn over
kr.9.000!
Søndag 16.september er det nytt Spring for livet i Hallingdal.
Da er det Ål Normisjon som finner frem løpeskoa og springer
for misjon. Prosjektene her er Normisjons arbeid i Senegal og
Actas arbeid i regionen.
Mange spreke folk i Hemsedal.
Maraton dagen før var for
noen løpere ingen hindring.

Vi nærmer oss målet!
I år er Strand 75 år og under Regionens dag 19. august gikk
startsskuddet for en kronerulling i forbindelse med jubileet.
Responsen har vært overveldende! Vi satte oss som mål å få inn
kr.150.000,- innen utgangen av september. Av dette har vi pr.
6.september fått inn kr. 127.000! Kan det være mulig at vi
kommer over det vi har som mål?
Pengene kommer godt med, og er allerede brukt til mange av
de innkjøpene som det var behov for å gjøre. Her er en liste over
noe av det som er kjøpt for disse pengene:
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60 nye dyner og puter (kr.15.500,-)
40 nye madrasser (kr.26.000,-)
Vaskemaskin (kr.8.000,-)
Tørketrommel (kr.5.000,-)
80 middagskniver (kr.1.200,-)
120 stretchlaken (kr.4.500,-)
Container for opprydding av flere rom (kr.3.500,-)

Det er behov for flere oppgraderinger og nødvendig vedlikehold
denne høsten og resten av pengene vil bli brukt til dette.
Ønsker du å være med å gi?
Benytt kontonummer: 3000
Merk gaven: Strand

14 71550 eller vipps 11413

- 75 år

«Alle mann til pumpene!»
Med over 1100 gjester fordelt over 15
arrangement, de fleste av dem med en eller flere
overnattinger, nedvask av kjøkkenet, opprydding i
flere rom og utskifting av gamle dyner, puter og
madrasser, så var behovet for dugnad på Strand
enormt i august. Og for en mobilisering det ble
for Strand!
I løpet av måneden var 67 personer med på en
eller flere dugnader. De yngste var 6-7 år, den
eldste 91 år! Mange av Actas ungdommer stilte
opp, og innslaget av barnefamilier var stort.
Bare under nedvask av kjøkkenet, som måtte
gjøres på én dag, stilte 40 personer opp!

• 9.oktober er det «Helt Vilt» på Strand. En
kveld med god mat, musikk og foredrag/
kåseri av Magnar Kleiven. Påmelding til Tor
Bringaker på tlf.: 458 69 863. Sjekk regionens
nettside for mer informasjon:

normisjon.no/vebu
• Regionstyret og Strandstyret har felles
styremøte 24. oktober der de skal drøfte flere
viktige saker som vedrører Strand i tida
fremover.
• Regionlederen har i høst tatt initiativ til å
besøke styrene/ medlemmene i alle de tre
Norkirkene i regionen. I tillegg jobbes det
med å få til styremøter i noen av foreningene
i regionen. Actaleder og daglig leder på
Strand vil være med på disse møtene. Både i
forhold til Gjennestad vgs og Danvik fhs
jobbes det med å få til ledermøter sammen
med regionen denne høsten.
• Daglig leder på Strand vil i løpet av høsten ta
kontakt med flere av Normisjons leirsteder for
å innhente kunnskap om hvordan andre
driver sine leirsteder.
• Regionstyret har sammen med Strandstyret
vedtatt at det skal lages en tilstandsrapport
på bygningsmassen på Strand. Denne vil bli
foretatt i høst og vil danne grunnlaget for
hvilke prioriteringer som skal gjøres på
Strand av vedlikehold og oppussing i årene
fremover.

Loppemarked på Gjennestad

Markedsdagene på Strand

Lørdag 29. september

Fredag 5. og lørdag 6. oktober

Å få en gate oppkalt etter seg
“Du får ikke en gate oppkalt etter deg ved å fokusere på vedlikehold” leste jeg en kommentator skrive
i en av våre landsdekkende aviser. Henvisningen var til lokalpolitikere som hadde svidd av altfor mye
av skattebetaleres penger for å reise et kulturhus det ikke skulle finnes maken til. Det er gøyere å
bygge nytt enn å fikse på det som allerede er reist. Begge deler koster ofte mye penger, og det er slik
sett lett å la seg friste til å bruke penger på det som begeistrer mest.
Regionstyret har ingen store behov for å få en gate oppkalt etter seg, men vi ser at det melder seg et
behov for en bevisstgjøring rundt pengebruk de nærmeste årene. Vi er i en prosess med salg av
tomter, først «Villatomta» på Strand, og deretter hyttetomter i Strandskogen. Disse salgene vil
generere en anseelig mengde penger til regionen. Dette er et stort ansvar å forvalte og krever en handlingsplan for de
nærmeste årene. Mange mener mye om hva vi har behov for både i regionen og på Strand. Skal pengene gå til drift eller til
ansettelser? Skal de gå til utbygging på Strand, eller skal de gå til oppussing? Ingenting er selvfølgelig avgjort enda, men
regionstyret har, sammen med stab, noen tanker om hva som burde prioriteres. Strand har blant annet et enormt etterslep på
vedlikehold. Dette har ført til en fryser som stadig stopper, en vaskemaskin som har streiket og en kjøkkenvifte som må byttes
ut m.m. Videre er det etterhvert et prekært behov for oppgradering av kjøkkenet, matsalen og toaletter på Strand. I tillegg til
dette har Strand et lån fra bygging av gjestehuset som det vil være naturlig å betale ned på ved tomtesalg. Regionstyret er
opptatt av forsvarlig drift som vi kan stå til ansvar for som privatpersoner. Vi har fått et mandat av medlemmene hvor vi skal
forvalte regionens midler til alles beste. Dette skal alltid komme i første rekke, og gjør at vi dermed ønsker tomte-pengene til
“kjedelige” alternativer. Da får det heller være at vi ikke får en gate oppkalt etter oss etter endt styringsperiode.

Gjermund S. Myrvang
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