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Når tulipaner henger med huet
- noen tanker om regionen
« Du vet når en tulipan henger med huet,
og så trøkker man den inn blant de andre
for at den skal stå oppreist. Et sånt
samfunn vil jeg ha»,skriver den norske
forfatteren Ingrid Ovedie Volden.
Et slikt samfunn har jeg
opplevd mye av. «De
gamle» kalte det
vennesamfunnet. Jeg
kaller det Normisjon.
For et par år siden var
en av ungdommene i
Acta med på et møte i
Skjee Normisjon. Her var
nok aldersforskjellen minst 40 år mellom
ham og de yngste medlemmene i
foreningen. Jeg var spent på hvordan han
opplevde dette møte, og spurte ham om det
da vi satt i bilen på vei hjem. «Dette blir jeg
gjerne med på igjen!», sa han begeistret.
«Åh», sa jeg litt spørrende. «Ja, dette var jo
utrolig fint. Folka var jo så opptatt av hvem
jeg var og hvordan jeg hadde det!»
I år runder jeg 30 år som ansatt i
Indremisjon/ Normisjon. Like lenge vet jeg
at jeg har hatt trofaste forbedere rundt
omkring i regionen. Selvom medlemmene i
både Horten og Nøtterøy Normisjon nå har
et aldersgjennomsnitt på godt over 80 år, så
vet jeg at jeg er på bønnelista hos mange
av dem. Mange av dem ber for meg daglig,
og har gjort det siden jeg begynte i regionen
for 30 år siden.
I august sto utfordringene i kø på Strand, og
jeg følte at dette ble altfor mye. Litt rådvill og
desperat sendte jeg sms til 12 personer, og
ba om både råd og hjelp. Et par timer etter
at SMSen var sendt satt den første inne på
kontoret mitt: «Hva kan jeg hjelpe til med?»
I løpet at ett døgn hadde alle ringt meg eller
tatt turen ut på Strand. Da august var over
hadde 68 personer stilt opp, alle med den
samme motivasjonen: Vi stiller opp når
noen trenger det.
I september talte jeg på «Søndag for alle» i
Hemsedal. Jeg var med på
planleggingsmøte en god halvtime før møte
skulle starte. «Kan jeg be for deg», spurte
en av dem. Plutselig hadde jeg fire gode
hender på skuldrene som ba for meg.

Jeg skal være den første som skriver under
på at det siste året har vært et tøft år for
både regionen og for meg som regionleder.
Alle utfordringene har kostet mye. Men jeg
vil også være den første som skriver under
på at dette året - i særdeleshet - har vist
meg at jeg er en del av et fellesskap, eller et
vennesamfunn om du vil, der vi ser
hverandre, tar vare på hverandre og viser
omsorg.
Det fungerer greit for meg å være en tulipan
som av og til henger med huet, for jeg vet og har erfart - at noen «trøkker» meg inn
blant de andre for igjen å stå mer oppreist.
For meg er det et tegn på at fellesskapet
fungerer som det skal. Holdt oppe av
varme, omsorg, oppmuntring, samtaler og
forbønn. Slik er Normisjon for meg. Slik
håper jeg våre fellesskap rundt omkring i
regionen fungerer for andre.
Denne høsten har regionstyret gitt seg selv
en utfordring og de har også gitt den til både
Strandstyret og Actastyret. Alle de tre
avdelingene skal tegne ut veien for vår
region i årene som kommer. For oss som er
endel av den nå, og for de generasjoner
som kommer. Dette skal bli et spennende
arbeid. Det er også et helt nødvendig
arbeid.
Jeg tilhører selv en av våre tre Norkirker.
Det er et fellesskap som betyr veldig mye
for meg. Samtidig er jeg privilegert som får
reise rundt i hele regionen. Jeg har lært mye
av det, jeg har fått venner så mange steder i
regionen, og jeg har mange ganger kjent på
kroppen at det gjør godt å være en del av
hele regionen og ikke bare det lokale
fellesskapet. Vi har mye å lære av
hverandre, derfor må vi finne mer sammen.
Målet for min del er at det skal blir MER
Normisjon i vår region. Flere fellesskap,
store eller små, der man blir sett og
omsluttet av omsorg og varme. For meg
dreier denne høsten seg derfor om å finne
de rette veiene for å nå dette målet.

Svein-Tony Gårdsø
E-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
Tlf.: 953 36 440

Aktiv høst for
aktive seniorer

Hermontur med 78 deltakere. Arne
Inge Vålandsmyr holdt bibeltimene
og Guri Enger ga internasjonal utsikt.

På busstur i Hauges fotspor.
Vandring i gamlebyen i Hokksund
guidet av Rolf Berling.

På busstur i Hauges fotspor.
Stor buss og trange gater. 80
deltakere fra VeBu og Østfold.

I Hauges
fotspor i
Eikerbygdene.

Tor 40 år!
I august i år hadde Tor
Bringaker vært ansatt i
Santalmisjonen/ Normisjon i
40 år! Dette ble markert i en
lunsj på Strand nå i
september.
Selv om Tor runder 66 år om
ikke mange dagene, så kan
han ikke helt gjøre som han vil.
Han går over i pensjonistens
rekker 1. november 2019.
Vi takker Tor for trofasthet og
engasjement gjennom 40
sammenhengende år, og
ønsker Tor et rikt og
inspirerende år i misjonens
tjeneste det neste året.

Givergleden er stor!
I løpet av 5 uker har det kommet inn kr.134.000,- på
jubileumsgaven til Strand. Regionstyret og
Strandstyret satt seg et spenstig mål da de satset på
å få inn kr.150.000,- innen utgangen av september.
Alt tyder på at målet nå er innen rekkevidde. Det er
fremdeles mulighet til å være med å gi.
Alle pengene som kommer inn går til opprustning og
innkjøp av helt nødvendig utstyr på Strand. Hver
krone kommer derfor godt med.
Til nå ha pengene gått til bl.a. ny vaskemaskin, ny
tørketrommel, 60 nye dyner og puter, 40 madrasser,
15 nye bord, 80 nye middagskniver og 120 nye
stretchlaken. Blir det penger «til overs» fra
jubileumsgaven vil de gå videre til de oppussingsprosjektene som settes i gang på Strand i løpet av
høsten.
Takk til hver som har gitt!
Vi kommer tilbake med sluttresultatet i neste nummer
av «Siste nytt fra regionen».

Jubileumsgave til Strand
Kontonummer: 3000 14 71550 Vipps: 11413
Merk gaven: Strand - 75 år

LOPPETID
GJENNESTAD
LØRDAG 29. SEPEMBER
KL.11.00 - 15.00
Lopper kan leveres mandag 24. - torsdag 27.
kl.14 -19 og fredag 28. kl.14-18
Kan du hjelpe til under loppemarkedet?
Ta kontakt med Tor Bringaker på tlf.: 458 69 863

STRAND

• Regionstyret har vedtatt av
pengene etter salget av «Villatomta»
på Strand, kr.5,2 millioner, skal gå til
nedbetaling av gjeld og oppussing
av nåværende bygningsmasse på
Strand. Endelig fordeling mellom
gjeld og oppussing tas av styret i
oktober.
• Deler av oppussingen på Strand
kan begynne allerede denne høsten.
Kjøkkenet og spisesalen vil man
starte opp med allerede i slutten av
oktober.
• Gjenbruksbutikken på Ål (Galleri
Normisjon - Ål) markerte sitt ett-års
jubileum i september. Butikken går
godt, og har det første året hatt en
omsetning på ca.kr.400.000,- Deler
av overskuddet fra butikken skal gå
til nybrottsarbeid i Senegal og til
Actas arbeid i regionen.
• Etter to års pause blir det ny
Bibelkonferanse på Strand 24. - 27.
oktober 2019. Pastorene i
Norkirkene vil bli utfordret til å være
med i planlegging av neste års
Bibelkonferanse.
• Regionens årsmøte blir lørdag 23.
mars på Strand leirsted. Årsmøte i
2020 ønsker regionstyret å legge til
Hemsedal. Årsmøte vil da bli
kombinert med en weekend til
Hemsedal i mai/ juni.

FREDAG 5. OKTOBER KL.17.00-19.30
LØRDAG 6. OKTOBER KL.10.00-15.00
Lopper kan leveres lørdag 29. september kl.11-15 og
mandag 1.- torsdag 4. oktober kl.11-19.
Kan du hjelpe til på markedsdagene?
Ta kontakt med Svein-Tony Gårdsø
på tlf.: 953 36 440

Kjenner du noen som vil ha «Siste nytt fra regionen» på mail?
Da kan du eller vedkommende sende en mail til:

svein.tony.gardso@normisjon.no
NB! Viktig at man ikke sender mail på vegne av noen uten at de er spurt om
de vil ha «Siste nytt fra regionen».

• Kvelde menighet har underskrevet
misjonsavtale med Normisjon, der
de vil støtte prosjektet i Bajhang
som retter seg mot bekjempelse av
vold mot kvinner. Avtalen ble
skrevet under av Vibeke Kvalevåg,
leder av menighetsrådet) og Tor
Bringaker, misjonskonsulent i
Normisjon VeBu.

