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Festuke på Strand i mars

DISTRIKTSMØTE
11. FEBRUAR KL.18.30-21.00

Takket være store øremerkede gaver til
Strand, totalt kr. 1,35 millioner, fikk vi i
november/ desember satt i gang en
omfattende oppussing av spisesalen. I
februar settes det inn nye vinduer i
spisesalen og samtidig starter arbeidet
med en større oppussing av festsalen. Med
øremerkede gaver og en bevilgning på kr.
600.000 fra regionstyret (deler av summen
vi får ved salget av «Villatomta» på Strand),
så har vi midler til å sette i gang også
denne oppussingen. Det meste vil være
klart i mars og i den forbindelse inviterer vil
til en festuke.
Takkefest for frivillige
Tirsdag 19. mars inviteres frivillige som har
bidratt med oppussingen i høst til en
festkveld. Det blir god mat, samtale om
veien videre for Strand - og lansering av
Jubelåret 2019 og hvilke jubileumsarrangement det legges opp til på
leirstedet.
Lunsj og stabsdag
Tirsdag 19. og onsdag 20. mars inviterer vi
ansatte i DnK og frikirkelige menigheter til å
legge en stabsdag til Strand. Disse dagene
byr vi på lunsj og forteller litt om hvilke
tanker vi har for Strand fremover og
hvordan stedet kan brukes av menigheter
og organisasjoner.
Familiemiddag
Onsdag 20. mars blir det familiemiddag for
alle generasjoner med middagsbuﬀet fra
kl.16.30-18.00. Fra kl.18.30 - 20.00

SOLVANGKIRKEN, TØNSBERG
Regionen og foreningene
•

•
Den nye serveringslinja i spisesalen.

•
serveres kaﬀe og kaker og det vil også her
bli gitt litt informasjon om hvilke tanker
regionstyret har for Strand i årene fremover.
Årsmøte og oﬃsiell
innvielse
Lørdag 23. mars
avholdes årsmøtene til
både Normisjon og
Acta på Strand. Kl.
15.00 blir det
innvielsesfest der blant
annet ordføreren i
Ordføreren
Sandefjord, Bjørn Ole
kommer!
Gleditsch, vil delta. Det
legges opp til et
arrangement for alle generasjoner. Acta vil
ha ungdomssamling i forlengelse av denne
festen.
Søndagsbuﬀet
Søndag 24. mars åpner vi 2019 for årets
første middagsbuﬀet. Vi gleder oss til å ta
den nye spisesalen i bruk til også denne
typen arrangement. I løpet av året vil det
blir 6-8 søndagsbuﬀeter.
Svein-Tony Gårdsø

Hva kan vi som lokale Normisjonsforeninger og Acta-lag gjøre
sammen med regionen?
Hva er behovet fra de lokale
foreningene og lagene?
Hvordan synliggjøre Normisjon og
Acta på vårt lokale sted?

Strand som vårt misjonssted
•

•
•
•

Hvordan ser man for seg at en
lokal forening kan ta i bruk Strand
til egne arrangement?
Hvilke arrangement ønsker man at
Strand skal satse på?
Frivillige medarbeidere på Strand
Hvilke tanker har man fra regionen
sin side om Strand fremover?

Misjonsfokus
•

Regionsstyret har som mål at hver
enkelt forening skal knytte seg til
en misjonsavtale, der man
forplikter seg mer i forhold til
Normisjons internasjonale arbeid.
Tanker rundt dette vil bli
presentert.

Jubelåret 2019
•
•

Hvilke tanker har regionen rundt
Jubelåret 2019?
Hvordan gi Jubelåret en lokal
forankring i lokal forening og lokalt
Acta-lag?
Styremedlemmer, direktemedlemmer
og medlemmer i alle regionens
Normisjons-foreninger og Acta-lag i
Vestfold inviteres til dette møte. Fra
regionen deltar Tor Bringaker, Vegard
Skjeggestad og Svein-Tony Gårdsø.

Påmelding innen 8.februar på e-post,
telefon eller sms til Svein-Tony Gårdsø.

e-post:
svein.tony.gardso@normisjon.no
tlf/ sms: 953 36 440

JUBELÅRET 2019
fellesskap - misjon - leir
150 år - misjon
Han var en driftig mann, Santalmisjonens
grunnlegger Lars Olsen Skrefsrud. I sine
erindringer skriver han: «Jeg har arbeidet fra
kl.5 om morgenen til kl.7 om aftenen, og fra
kl.7 til kl.12-1 om natten har jeg beskjeftiget
meg med mine litterære frembringelser, men
også for å lære.» Arbeidet som
pionermisjonær i India var hardt arbeid, men
det ga også resultater. 1. påskedag 1869 ble
de tre første santalene døpt. To år senere
kunne Lars Olsen Skrefsrud fortelle at omtrent
300 santaler var døpt. Det er i år 150 år siden
de første santalene ble døpt.
100 år - region
Initiativet om å danne én Indremisjonskrets i
Vestfold ble tatt i 1908. Da hadde Buskerud
krets allerede eksistert i 20 år. Det skulle gå
11 år før tanken var sådd til kretsen var en
realitet. 6. april 1919 ble Vestfold krets av
Indremisjonen stiftet. Nitti år senere slo de to
Indremisjonskretsene, Vestfold og Buskerud
seg sammen til en region og to år senere ble
Normisjon - region Vestfold og Buskerud en
realitet. Vår region består i dag av mer enn
100 små og store fellesskap, 2 skoler, 4
barnehager og 2 gjenbruksbutikker - bare for
å nevne noe av mangfoldet i vår region.

Leir på Gulsrud - 1940

80 år - leir
Fra Buskerud og
Vestfold møtte 58
gutter opp på
Strand 29. juli
1939 til gutteleir.
Denne leiren
markerer, i begge
de to gamle
Indremisjonskretsene,
oppstarten på 80
år med leirer for
barn og ungdom i
vår region.

Jubelår med fokus
Misjon, fellesskap og leir er tre stikkord for
Jubelåret 2019. Disse tre samsvarer også
godt med hva vi som region ønsker å ha
fokus på i årene fremover.

Denne våren legges en strategi for hvordan
det internasjonale arbeidet, som vi som
organisasjon driver, skal få en mer integrert
plass i våre fellesskap. Vi ønsker å bli en
region, både regionalt og lokalt, som i større
grad er engasjert i vårt internasjonale
arbeid.

• De ansatte i regionen gjennomfører
denne vinteren besøksdager til
Norkirkene. Først ut er Norkirken
Sandefjord 3.-8. februar og deretter
Norkirken Kongsberg 13.-17. mars.
Dato for Norkirken Drammen er
foreløpig ikke bestemt.
• Regionleder og flere fra staben vil i
vinter også ha møter med ledelsen
på Danvik f.h.s. og Gjennestad
v.g.s. for å bli bedre kjent med
skolene og å se på hvilke
muligheter vi har for samarbeid.
• I sommer blir det Strandmøter tre
søndager i juli. Program for disse
kommer senere.

«De gamle» argumenterte med at vi måtte
danne kretser fordi vi da sammen kunne få
til mer. Ansettelse av forkynnere og barne
og ungdomsarbeidere, leirarbeid og kjøp av
leirsteder var noe av det som «de gamle»
fikk til. De fikk det til fordi lokale felleskap
gikk sammen og dannet kretser. Kretser har
blitt til regioner, og tidene har forandret seg.
Men fremdeles tror jeg «de gamle» så noe
verdifullt og riktig: sammen får vi til mer
enn det et lokalt fellesskap kan få til
alene. Hvilke fellesoppgaver trenger vi å stå
sammen om i 2019 og i årene som
kommer?

• ELSKET og SENDT er to verdier
som sier noe hvem vi er - og hva
som skal prege arbeidet i vår
region. I tillegg har regionstyret
vedtatt 3 verdier som skal være
rettesnor for arbeidet videre:
SE - BEVEGE - BEGEISTRE.
• Markedsdagen på Strand blir lørdag
4. mai. Endelig dato for
Loppemarkedet på Gjennestad vil
være klart om kort tid.

Leir er for mange barn og ungdommer
døråpneren inn til det kristne fellesskapet
og til et møte med Jesus. Leir er noe vi
ønsker å ha fokus på også i årene fremover.
Hvordan får vi til flere leirer på flere steder i
vår region? Dette året lanserer Acta blant
annet et nytt leirtilbud der leirer kan
arrangeres på lokale steder rundt om i hele
regionen.
Jubelåret 2018 skal markeres i hele
regionen. Datoer for regionale
jubileumsarrangement vil være klart i mars.
På årsmøte i mars vil det også bli lansert en
jubileumspakke for hvordan Jubelåret kan
markeres i lokale foreninger.
Svein-Tony Gårdsø
Regionleder VeBu
e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no

• Sammen med Norkirken Sandefjord
og Norkirken Kongsberg inviterer
regionen til konferansen GNIST.
Program for denne blir sendt
foreninger og Norkirker i vår region i
begynnelsen av februar.

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

Daglig leder, Strand:
Ruben Heitmann
e-post: ruben.heitmann@normisjon.no
Tlf.: 472 70 877

Kontormedarbeider:
Gunn-Marit Eriksrød Selle
e-post: gunn.marit.selle@normisjon.no
Tlf.: 928 40 659

Actaleder:
Vegard Skjeggestad
e-post: vegard.skjeggestad@normisjon.no
Tlf.: 902 54 278

Forkynner:
Tor Bringaker
e-post: tor.bringaker@normisjon.no
Tlf.: 458 69 863

Nettsider:
Normisjon: normisjon.no/vebu
Acta: acta.no/vebu
Strand: strand-sandefjord@no

