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Tretten timer - tre hundre tusen
Det er mye jobb, men det gir resultater.
Årets markedsdager på Gjennestad og
Strand hadde en omsetning tett oppunder
kr. 300.000. Loppemarkedet på
Gjennestad hadde et resultat på kr.
142.000. På Strand var omsetningen på kr.
156.000.
Godt over 100 frivillige medarbeidere
gjorde det mulig for regionen også i år å
gjennomføre to markeder. Hvor mange
kasser som er løftet, flyttet og pakket opp
har vi ikke noen statistikk på. Vi vet at det
er mange - veldig mange.
Takk til alle som bidro. Noen sto på seint
og tidlig i dagene før for å gjøre alt klart.
Noen var ute på jordene i Kvelde eller på
Nøtterøy for å sanke inn grønnsaker.
Mange var med som selgere på selve
markedsdagene og en god gjeng tok seg
av oppryddingen i etterkant. Takk!
Pengene fra loppemarkedet på
Gjennestad går til regionens arbeid blant
barn, ungdom og voksne. Pengene fra
Markedsdagene på Strand går til å
videreutvikle stedet som vårt leir - og
misjonssted. Begge markedene er viktige
for regionens samlede inntekter og

kommer godt med i en krevende
økonomisk situasjon.

Actas ungdomsteam
på leir i Hemsedal
Tolv deltakere fra de to Acta-teamene
var i høstferien på tur til Hemsedal. Her
bodde de på KRIK Høyfjellssenter sine
hytter. På programmet ble det bl.a.
besøk i klatreparken. Via Ferrata - en
krevende fjelltur - var også en del av
programmet.
Det var lagt opp til rikelig med fritid,
noe spesielt de yngste brukte til å sitte i
boblebadet som var utendørs.

Godt over 100 frivillige medarbeidere i alle
aldre stilte opp på de to markedene.

Den siste kvelden var 5 stykker fra
KUHL - den lokale ungdomsklubben i
Hemsedal - på besøk. Det ble grilling,
spill og sosialt. Her ble det knyttet nye
vennskap, noe vi håper vil bidra til mer
samarbeid og tettere kontakt fremover.

Grønnsaks-salget er populært. Bønder i
Kvelde og på Nøtterøy bidrar med
grønnsaker og frivillige er ute på jordene og
sanker dem inn.

Førstemann!

Vi nådde målet!
På regionens dag 19. august lanserte vi
«Jubileumsgaven» for Strand leirsted og
gjestegård. Målet var at vi innen
utgangen av september skulle få inn kr.
150.00,- på denne aksjonen. Mange
mente nok at dette var spenstig
målsetting. Men vi - nærmere 150 givere
- greide det! Ved inngangen av oktober
har det kommet inn kr.164.000! En
fantastisk respons på en aksjon som ble

startet da vi så at vi
hadde noen akutte behov for
investeringer på Strand som vi ikke
hadde penger til over det ordinære
budsjettet.

Det er fremdeles muligheter for å gi en
jubileumsgave. Benytt kontonummer:

Pengene som har kommet inn har bl.a.
gått til nye madrasser på hyttene, nye
dyner både i hyttene og på gjestehuset,
nytt kjøkkenutstyr og nå til slutt - da vi så
at målet var innen rekkevidde - ble 15
nye sammenleggbare bord kjøpt inn til
festsalen.

Takk for alle som har bidratt. Sammen
greide vi målet!

3000 14 71550 eller vipps 11413
Merk gaven: Strand - 75 år.

« også er det lov å bruke huet »
Hjertesukket kom på et styremøte jeg var
med på for godt over 30 år siden i
Søndagsskolen. Vi hadde drøftet
nedgangen i søndagsskolearbeidet i byen.
Storhetstiden med 150-200 barn på de
første benkeradene i Sandefjord kirke ble
nevnt mer enn en gang. Et tall som sto i
skarp kontrast til de 10-15 som vi pr. da
var med i søndagsskolen. Tidene har
forandret seg, det er behov for vekkelse og
bønn, var noen av de konklusjonene som
ble trukket på dette møte. En
bønnemobilisering ble foreslått for land og
folk, for dette var et symptom på en
åndelig krise i landet vårt, noe som igjen
gjorde utslag på medlemsantallet i
søndagsskolen.
Det ble mobilisert en bønneaksjon for
søndagsskolen i Sandefjord etter dette
møte. Det jeg husker best var et hjertesukk
en kom med etter at vedtaket om
bønneaksjon var fattet: «…også er det lov
til å bruke huet.» Han utdypet dette selv
ved å foreslå følgende: vi må bli bedre på
å synliggjøre søndagsskolen og hvor bra
det er å være med i den, vi må gjøre noe
med formen og vi kan flytte den ut av
kirken og til et boligfelt med mange
småbarnsforeldre.
Den høsten og påfølgende vinter vokste
den ene søndagsskolen i Sandefjord fra
10-15 medlemmer til over 70. Hver lørdag
var det samling i et privathjem i et av
boligfeltene i byen. En dame på godt over
70 åpnet hjemmet sitt, og jeg som som
15-16 åring debuterte som leder og
andaktsholder.
I 2019 blir det ny bønneaksjon i vår region.
«100 dager med farger» som vi mobiliserte
til for noen år siden, der vi blant annet gav
ut en bønnebok, kommer tilbake. Ny bok
er også under planlegging. Vi trenger å stå
sammen i bønn for arbeidet i vår
organisasjon og for vår region. «Bønn er å
røre ved hånden til han som rører ved
verden».
Samtidig er det en tid hvor det «også er lov
å bruke huet.»
For noen uker siden leste jeg en artikkel fra
en av de store Normisjonsmenighetene i
landet vårt. De valgte ikke nødvendigvis et
prosjekt for Normisjon når de skulle lande
på et ytremisjonsprosjekt, kunne vi lese.
Her var det medlemmenes engasjement
som styrte, og - som det sto - tidene har
forandret seg - yngre generasjoner er ikke
så lojale som tidligere generasjoner. Er
dette et åndelig problem, trengs det en
bønnemobilisering til for å «løse» dette?
Eller kan vi rett og slett bruke huet? Jeg
heller til det siste. Vi har mange flotte - og

gode prosjekter i
vår egen
organisasjon.
Hvordan skaper vi
engasjement for
dem? Hva kan vi
som region gjøre
for at flere
engasjerer seg i
Normisjonsprosjekter? Jeg tror
svaret ligger i nærhet mellom lokalt og
regionalt ledd - og nærhet til arbeidet ute.
Dette ønsker vi som region å gjøre noe
med.
Jeg har mange ganger blitt spurt om
hvorfor vi ikke klarer å nå
småbarnsforeldre. For det første vil jeg si
at her er noe i ferd med å skje. Lokalt har
man mange steder sett at denne gruppen
er engasjert i arbeidet og vi begynner å se
det også i det regionale arbeidet. Når vi
fremdeles ser at det kan vær tynt i
benkeradene av denne aldersgruppen, er
det fordi det har sin årsak i et åndelig
problem? Når de fleste av våre samlinger
begynner ved sju-tida, i den tida da denne
aldersgruppa legger ungene, så tenker nok
jeg at det mer er snakk om «å bruke huet.»
Vi står overfor store utfordringer både som
organisasjon og som region. Regionalt har
vi det siste året tatt mange grep. Vi er godt
i gang med en endringsprosess.
Da jeg som regionleder var med på fem
distriktsmøter i fjor var noen av
tilbakemeldingene som gikk igjen: Vi ser for
lite til regionen, vi kjenner for lite til hva
som skjer sentralt og regionalt og
informasjonen er altfor dårlig. Vi ønsker
mer «vi-følelse» til organisasjonen og
regionen. Hele regionen må tas i bruk. Det
må gjøres noe med møteformer og
møtetidspunkt når regionen har
arrangement.
Vi har tenkt - som region - at vi skal levere
på det som er nevnt over.

• Regionlederen skal samme med de
øvrige regionlederen møte ledelsen
sentralt i organisasjonen fredag
19.oktober for å drøfte den
økonomiske situasjonen til
Normisjon. Landsstyret har også
signalisert at det i høst til bli innkalt
til rådsmøte.
• Lars Hübschle, som er leder av
Norkirken i Drammen, arbeider som
seksjonsoverlege på sykehuset i
Drammen. I høst har han 6 ukers
studiepermisjon der han har valgt å
være på sykehuset i Okaldhunga,
Nepal. Dette er Normisjons eget
arbeid. Vi vil komme tilbake til
rapporter fra Lars sitt møte med
arbeidet her ute i flere utgaver av
Siste nytt.
• I høst bygges et av kontorene om,
slik at både Actaleder og daglig
leder på Strand får egne - og nye
kontorer.
• Medarbeiderfesten/ julefesten på
Strand blir i år fredag 7.desember.
Hold av kvelden! Invitasjon kommer
senere.
• Seniorutvalget inviterte til Levi
Gjestebud nå i oktober med tema
«Helt vilt». Her ble det servert både
elgstek og reinsdyrstek. Det var
foredrag med Magnar Kleiven og
glimt fra Normisjons arbeid i Nepal.
Hele 92 personer deltok på Levi
Gjestebud! På uteområdene hadde
Egil Rønning fra Våle gjort en stor
innsats for å skape friluftsstemning, noe bildet under viser.
Det var «Helt vilt» det også.

Normisjon er som organisasjon i en
krevende tid. Mange har nevnt at dette
bunner i en åndelig utfordring. Jeg er ikke
enig i den konklusjonen. Gjør vi den
situasjonen vi nå er til ene og alene et
åndelig problem er jeg redd for at
åndeliggjøringen blir problemet. Bønn er
viktig for veien videre for både
organisasjonen og regionen, men mens vi
er i bønn er det også lov til å bruke huet.
Svein-Tony Gårdsø
e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
tlf.: 953 36 440

• Både Normisjon og Acta avholder
sine årsmøter lørdag 23. mars 2019.
Begge årsmøtene blir på Strand.
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