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Kjøkkendriften fremover 
Solveig Hansen sluttet som kjøkkenleder på 
Strand 30.juli. Inntil videre vil kokk - og 
kjøkkenlederoppgavene bli løst av Sølvi 
Sannerhaugen, Reidar Wang og Daniel Moe 
Brekke. De er alle godt kjent på Strand. 

Gjennom lavsesongen oktober 2018 - april 2019 
vil Strand ha disse tre innleid til å drifte kjøkkenet. 

De vil være innleid på timer etter behov. Strand 
vil spare en god del lønnsutgifter ved å velge 
denne løsningen fremover.  Strandstyret og 
regionstyret vil bruke høsten til å kartlegge hvilke 
løsninger og behov det er i forhold til den videre 
kjøkkendriften. Eventuell utlysning av stilling vil 
først bli gjort når dette er kartlagt. Endelig 
avklaring vil komme tidlig på nyåret 2019, slik at 
vi har en mer permanent løsning på plass før 
høysesongen 2019. 

August ble en hektisk måned på Strand. 
Nærmere 1200 gjester var innom, enten på 
dagsarrangement eller på et av de mange 
arrangementene vi hadde med overnatting. 
Her var det overnatting for Sandarcupen, 
konfirmanter, skoler og for en gruppe med 
funksjonshemninger. Noen selskaper ble det 
også plass til. 

Regionen hadde også egne arrangement på 
Strand i august. Actas siste sommerleir samlet 
ca. 30 barn i aldersgruppen 7-10 år, og 
regionens dag 19.august samlet rundt 250 
misjonsvenner fra store deler av Vestfold. Det 
ble en festdag, der vi blant annet hadde 
gudstjeneste og forbønn for ny Actaleder, 

Vegard Skjeggestad og ny daglig leder på 

Strand, Ruben Heitmann. Dette ble en dag der 
alle generasjoner var godt representert, og 
igjen fikk vi et signal om at «noe er på gang» i 
vår region. Det er mange år siden sist vi 
hadde en samling som i så stor grad samlet 
alle generasjoner. 

Det var også en formidabel dugnads-innsats 
på Strand gjennom hele august-måned. I alt 
var 68 personer, fra den yngste på 6 år til den 
eldste på 90 år, på dugnad. «Dugnads-
høydepunktet» var uten tvil nedvaskingen av 
kjøkkenet der totalt 40 personer stilte opp. De 
20 første vasket fra 09-15.30 og da de dro 
kom 20 nye direkte fra jobb for noen timers 
nedvask og rydding på leirstedet. For en dag 
det ble! 

Torsdagsklubben, som tradisjonelt starter sin 
sesong i september etter sommerferien, 
«tjustartet» i år før tida, og i løpet av to 
torsdager i august, ble hele leirstedet gått 
over, mange rom ble ryddet og en container 
ble fylt til randen av ting som var ødelagt eller 
som har stått lagret i årevis.  

August avdekket også en rekke ting Strand 
trenger til både den daglige - og til den videre 
driften. Jubileumsgaven som du kan lese mer 
om annet sted i bladet, vil derfor i sin helhet 
gå til en del av de behovene vi ser vi trenger å 
gjøre noe med nå. 

Takk til alle for en intens, krevende og 
inspirerende august! Måneden viste at vi er 
mange som vil bidra for at  

Strand skal være et flott og tjenlig leir- og 
misjonssted  i årene som kommer, for stadig 
nye generasjoner.  

Svein-Tony Gårdsø 

Gamle rekorder står for fall?
- august 2018: måneden vi mobiliserte for Strand -

Ruben Heitmann ble blant annet 
ønsket velkommen av Strandstyrets 

leder, Jørn Moskvil, på regionens dag.

Tak, vegger, skap, gulv … 40 personer 
stilte opp på nedvask av kjøkkenet. 

Folk i alle aldre!

Daniel Moe Brekke, Reidar Wang og 
Sølvi Sannerhaugen har «inntatt» 

kjøkkenet på Strand.



Ønsker du å være med å gi en 
Jubileumsgave til Strand?

Benytt kontonummer 3000 14 71550 eller vipps 11413

Merk gaven: Strand - 75 år
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Strand markerer i år sitt 75-årsjubileum. I 
forbindelse med regionens dag 19.august gikk 
startskuddet for en jubileumsgave til Strand. 
Denne gaveaksjonen skal være avsluttet innen 
utgangen av september. Pengene som kommer 
inn skal i sin helhet gå til investeringer som er helt 
nødvendige på leirstedet.  

Regionsstyret og Strandstyret har satt seg som 
mål å få inn kr.150.000,- på jubileumsgaven. Pr. 
nå har det kommet inn kr.134.000! Vi nærmer oss 
målet, og kanskje vi til og med vil passere det 
med god margin? Vi håper fremdeles at mange vil 
være med å gi! Alle pengene kommer godt med. 

Etter en grundig gjennomgang av alt på Strand i 
august, der både hytter, gjestehus og hovedbygg 
ble gått over, ble det avdekket en del 
investeringsbehov som vi må ta høyde for å ta 
denne høsten. Vi er allerede godt i gang med 
disse oppgraderingene. 

Noe av det som er kjøpt inn denne høsten, og 
som Jubileumsgaven har gått til er: 

Ny vaskemaskin   kr.  9.000,- 
Ny tørketrommel   kr.  6.000,- 
60 nye dyner og puter  kr.15.000,- 
40 nye madrasser   kr.26.000,- 
Reperasjon «pipe» gjestehuset kr.  9.000,- 
To nye støvesugere  kr.  2.500,- 
80 nye middagskniver  kr.  1.600,- 
Container til søppel   kr.  3.500,- 
120 nye stretchlaken til hyttene kr.  4.500,- 
Nyttt fettfilter til vifte på kjøkkenet kr.  2.500,- 
Oppgradering av klær til kjøkken- 
personale   kr.  4.000,- 
Nye bord og traller, festsalen  kr.36.000,- 

Det er også ønskelig med nye sammenleggbare 
bord i festsalen. Dette vil frigjøre mye plass og vil  
forenkle oppdekking til selskaper m.m. for de som 
jobber på Strand.  

Strandstyret har også sett på mulighetene for å 
ha vaskemaskin og tørketrommel i dusjbygget, 
slik at man unngår å vaske dette i vaskemaskinen  
som er plassert i grovkjøkkenet innenfor 
kjøkkenet i hovedbygget. Mattilsynet har påpekt 
at det ikke er lov å frakte skittentøy gjennom 
kjøkkenområdet.  

En annen kjent utfordring på Strand er dårlige 
mikrofoner og lydforhold, ikke minste i festsalen. 
Dette er også noe vi nå ønsker å gjøre noe med. 

På lista over ting som må tas i løpet av vinteren 
og våren er nye gardiner på en del av rommene i  
gjestehuset og oppgradering og utskifting av en 
god del av utemøblene. Neste vår til Strand også 
ha behov for å kjøpe inn 10 nye kanoer, da vi pr. I 
dag har for få kanoer både til egne og eksterne 
arrangement.  

Jubileumsgaven har allerede kommet godt med, 
og vi har - som dere kan lese - flere investeringer 
som vi ønsker å få gjort denne høsten. 

Svein-Tony Gårdsø 

MARKEDSDAGENE 
5.-6. OKTOBER 

2018 
Det nærmer seg Markedsdagene på 
Strand og det er behov for både lopper 
og medhjelpere som kan stille opp for å 
hjelpe til.  

Vi begynner å rigge til Markedsdagene 
allerede mandag 1.oktober. og det vil 
være behov for medhjelpere alle dager 
den uka. Om du har mulighet til å avse 
noen timer så ta gjerne kontakt på 
forhånd. 

Det er også behov for medhjelpere og 
selgere under begge dagene av 
markedet. Fredag 5. oktober fra kl.17.00 
- 19.30 og lørdag 6. oktober fra kl.10.00 - 
15.00. Selgere møter opp senest 1 time 
før markedet åpner.  

Har du noen timer ledig? 

Ta kontakt med Svein-Tony Gårdsø på 
tlf.: 953 36 440 eller på e-post: 
svein.tony.gardso@normisjon.no 

Lopper kan leveres lørdag 29. 
september fra kl.11.00 - 15.00 og 
mandag 1.- torsdag 4. oktober fra kl. 
11.00 - 19.00. 

	 	  

Vi nærmer oss målet!
- kr.134.000 er så langt samlet inn -

Da flere av platene på «pipa» på 
gjestehuset ble tatt av vinden i august kom 

noen av pengene fra Jubileumsgaven til 
Strand godt med. 

mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
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Julefest på Strand 
Fredag 7. desember kl.18.30 
arrangeres den årlige medarbeider-
festen/ julefesten på Strand.  

I løpet av året er det mange som legger 
ned en betydelig dugnadsinnsats lokalt 
og regionalt i vår region. 

Det legges opp til en kveld med god 
mat, flott program og godt fellesskap. 
Hold av kvelden allerede nå! 

100 dager i bønn og arbeid 
Regionstyret har vedtatt at man denne 
høsten ønsker at alle avdelinger 
(Normisjon, Acta og Strand) skal sette 
seg konkrete mål for det neste året. Et 
eller to av de målene man setter seg 
skal lanseres eller gjennomføres innen 
en 100-dagers periode som starter i 
desember. Perioden vil også bli en 100-
dagers bønneaksjon i hele regionen, 
både lokalt og regionalt.

Bibelkonferansen 2019 
Etter to års pause legger vi opp til ny 
Bibelkonferanse 24.-27.oktober 2019. 
Sist gang vi hadde dette deltok over 100 
personer på hele eller deler av 
konferansen. Vi tror det er et stort 
behov for økt fokus på bibelkunnskap. 
Vi begynner arbeidet med konferansen 
allerede denne høsten, og ønsker å 
koble pastorene i menighetene mer inn i 
selve planleggingen. 

Kr.Himmelfartsdag på Strand - torsdag 9.mai

... en festdag for store og små - og alle midt i mellom ...

D A G E N S  P R O G R A M

12.00
Famil iegudst jeneste
med sang og musikk
Tale: Svein-Tony Gårdsø, Actaleder VeBu
Liturg: Sam Tore Bamle, regionleder VeBu

13.30
Normisjon Open
Leker og aktiviteter for alle

14.30
Middag
mat selges, grillene tennes

16.00
Min sang
-korte appeller og 
sanginnslag fra flere

Velkommen 
til Strand!

Å få en gate oppkalt 
etter seg 
Regionstyret vedtok i sitt møte 19. september at 
pengene etter salg av «Villatomta» - kr.5,2 millioner - 
skal gå til nedbetaling av gjeld og opprustning av 
nåværende bygningsmasse på Strand. Hvor mye som 
skal tas til nedbetaling av gjeld og hvor mye som skal 
brukes til opprustning vil bli endelig vedtatt på møte i 
oktober eller november. Regionstyret er opptatt av å 
sette nåværende bygningsmasse i forsvarlig stand for 
kommende generasjoner, og ser også at det er behov 
for å heve standarden for å kunne ta i mot både egne og 
eksterne grupper. Det er et mål at opprustningen som 
skal foretas i tiden fremover vil gjøre oss bedre i stand til 
å få flere - og nye leietakere. I siste utgave av «Siste 
nytt fra regionen» skrev regionstyreleder Gjermund S. 
Myrvang dette i forhold til vedtak som nå er gjort i 
regionstyret: 

« 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 det 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. » 

Både Strandstyret og regionstyret vil i høst få en 
tilstandsrapport av Strands bygningsmasse til 
behandling. Hensikten med denne rapporten er å få satt 
opp en handlingsplan for kortsiktig og langsiktig 
vedlikehold/ opprusting av Strand, og hvilke kostnader 
som må påberegnes til dette i årene fremover. Det ligger 
også i planene fremover at matsalen, peisestua og 
festsalen skal pusses opp. Styrene har denne saken 
høyt oppe på sin agenda og endelige avklaringer og 
vedtak vil komme i løpet av oktober og november.  

Svein-Tony Gårdsø



Returadresse:

Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233

3237  SANDEFJORD

Helt vilt! 
Levi gjestebud - Strand 9. oktober kl.18.30

Forfatteren av boka «Ikke blant 
doktor´n bort i helsa di», legen 
Magnar Kleiven er kåsør når Aktiv 
Senior inviterer til høstens Levi 
gjestebud på Strand. 

Tema for kvelden er «Helt vilt» noe også 
middagen vil gjenspeile. Det er både elg og hjort på menyen. 
Velkommen til en annerledes kveld på Strand. En kveld med 
humor, ettertanke og fellesskap.

Påmelding til Tor Bringaker på tlf./ sms: 458 69 863 eller e-post: 
tor.bringaker@normisjon.no

Pris pr. person : kr.350,-

Søndagsbuffet 
Middagsbuffet - dessertbuffet - godt fellesskap. 

Velkommen til søndagsbuffet på Strand 
Søndag 28. oktober 
Søndag 25. november 
Fra kl.13.00-15.30 

Pris voksne: kr.250,- 
Pris barn: kr.125,- 
	 	 	  

Reguleringsplan og videre 
fremdrift på Strand

Reguleringsplanen for Strand («Villatomta» og 
tomta med hovedbygg, gjestehus, hytter m.m.) skal 
opp til politisk behandling i oktober. Fylkesmannen 
har nå kommet med sine innspill, og disse har vi 
tatt hensyn til i den endelige reguleringsplanen som 
nå går til politisk behandling. I planen ligger blant 
annet dette:
• Utvidelse av de fire øverste hyttene med inntil 

30 kvadratmeter.
• Påbygg fra enden av matsalen og bort til 

bestyrerboligen.

Det er viktig å understreke at selvom vi nå får 
tillatelse til å utvide/ bygge, så er det ikke fattet 
noen vedtak om at dette skjer med det første.

Fylkesmannen har bemerket at det ikke vil bli gitt 
tillatelse til å utvide hytta nærmest sjøen. 
Flerbrukshallen som var tegnet inn i øverste del av 
fotballbanen er også fjernet fra den 
reguleringsplanen som nå går videre til behandling. 

Når reguleringsplanen er godkjent vil dette utløse 
penger for salget av Villatomta. Som informert om 
tidligere er denne solgt for kr.5,2 millioner.

Eiendomsutvalget jobber nå videre med 
reguleringsplan for hytteområdet i Strandskogen. 
Dette arbeidet er man i gang med. Dette er et 
tidkrevende arbeid, og noen avklaring rundt dette 
kan vi ikke vente før tidligst i 2019, kanskje ikke før 
i 2020.

«En stor eldre ask skal bevares jf 
Naturmangfoldslovens paragrafer 8-12», 
kan man bl.a. lese i papirene som nå går 

videre til politisk behandling.

mailto:tor.bringaker@normisjon.no
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