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Nytt leirtilbud fra høsten 2019 
- 8 ungdommer fra Acta er i gang med planleggingen

I 2005 ble en ungdomsgjeng fra Drammen 
spurt om de kunne utvikle et helt nytt 
leirtilbud for Acta i vår region. Etter et års 
planlegging så «eXpedisjon» dagens lys. 
Lite ante vi da vi startet opp at dette i løpet 
av fire år skulle resultere i over 70 
eXpedisjoner! I denne perioden var 
nærmere 3000 barn med på  en eller flere  
eXpedisjoner! Parallelt med dette 
leirtilbudet fikk vi også med oss mange nye 
ungdommer som engasjerte seg både som 
ledere på eXpedisjoner, sommerleirer og i 
styrer og råd. Fra 2004 - 2008 økte antall 
deltakere på våre lederkurs fra ca. 30 til 
140 ungdommer!


Nå i januar ble en gjeng ungdommer fra 
Sandefjord utfordret til å planlegge et nytt 
leirtilbud for Actas arbeid i vår region. De 
har allerede begynt arbeidet. Gruppa består 
av 5 gutter og 3 jenter i alderen 13-20 år. 

Actaleder Vegard Skjeggestad er også med 
i gruppa og undertegnede vil bistå i 
gruppas arbeid etter behov.


På styremøter og distriktsmøter i 2017 og 
2018 ble det fra mange hold, ikke minst fra 
foreninger og lag i Buskerud, meldt et 
behov om flere leirtilbud i denne delen av 
regionen. Gjennom det nye leirtilbudet 
legges det opp til mobile leirer som kan 
arrangeres på skoler, bedehus og i 
arbeidskirker. Allerede fra oktober 2019 vil 
det være mulig å arrangere disse leirene på 
lokale steder i VeBu. Steder i Buskerud vil i 
første omgang bli prioritert.


Den nye leiren vil ha 9-12 åringer som 
målgruppe, og vil vare fra lørdag til 
søndag, der deltakerne sover hjemme.

Ungdomsledere fra Acta vil komme på 
fredagen for å gjøre klar til leiren. Lokal 
arrangør stiller lokaler til disposisjon, samt 
noen voksne ledere som ordner med mat 
for deltakere og ledere. Fra Acta sin side 
vil man stille med ungdomsledere og stå 
for alt opplegget, som både vil inneholde 

undervisning, samlinger og aktiviteter. Navn 
på ny leir og hva den konkret vil inneholde 
vil være klart før sommeren.


Gjennom dette ønsker Acta å satse mer på 
leir og å styrke ledertreningen for 
ungdommer som er med i Acta.


Svein-Tony Gårdsø 

Actaleder Vegard 
Skjeggestad har fått med 

seg 8 ungdommer i 
planleggingen av et helt 
nytt leirtilbud for 9-12 

åringer. Leiropplegget vil 
være klart i september 

2019.

Gjennom eXpedisjon ble nærmere 3000 
barn kjent med kyllingen Kåre Klekkert og 

hans funderinger rundt de store 
spørsmålene i livet. 

I forbindelse med oppussingen av 
spisesal og festsal på Strand som pågår 
for fullt nå i februar inviterer regionen til 
festuker i mars med nyåpning av både 
festsalen og spisesalen. 

Levi Gjestebud 
og komlekveld 

tirsdag 12. mars  
kl.18.30 

Besøk av Toralf 
Nordbø - «han 

innante» 
NB! Påmelding. 

Frivillighetsfest 
tirsdag 19. mars kl.18.30 

Invitasjon vil bli sendt alle som 
gjennom vinteren har stilt opp på 
dugnad for å gjøre ferdig spisesal 

og festsal. 

Middag for alle 
generasjoner 

onsdag 20. mars kl.16.30-18.30 
Kaffe og kaker samt litt om Strand 
fremover. Samling i peisestua fra  

kl.19.00-20.30. 

Innvielsesfest 
lørdag 23. mars kl.15.00 

Med blant annet ordfører Bjørn Ole 
Gleditsch og mannskoret «Sønner 

av døtre». Program for alle 
generasjoner. 

Søndagsbuffet i ny spisesal 
søndag 24. mars fra kl.13.00-16.00

Festuker 
på Strand



Regionleder: 
Svein-Tony Gårdsø

e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no

Tlf.: 953 36 440


Actaleder: 
Vegard Skjeggestad

e-post: vegard.skjeggestad@normisjon.no

Tlf.: 902 54 278


Daglig leder, Strand: 
Ruben Heitmann

e-post: ruben.heitmann@normisjon.no

Tlf.: 472 70 877


Forkynner: 
Tor Bringaker

e-post: tor.bringaker@normisjon.no

Tlf.: 458 69 863


Kontormedarbeider: 
Gunn-Marit Eriksrød Selle

e-post: gunn.marit.selle@normisjon.no

Tlf.: 928 40 659


Nettsider: 
Normisjon: normisjon.no/vebu

Acta: acta.no/vebu

Strand: strand-sandefjord.no 


Vi minner om: 
ÅRSMØTE 

23. MARS, KL.10.00 - 17.00 
STRAND LEIRSTED 

Både Normisjon og Acta 
avholder sine årsmøter denne 

dagen.  
Innkalling sendes alle foreninger, 

lag og direktemedlemmer  
i uke 7.  

Oppussingen på Strand er godt i gang 
- både festsal og spisesal vil være ferdig oppusset i mars

Ny vindusfasade ut mot sjøen i 
festsalen er nå på plass.

En flott spilevegg i bakre del av festsalen 
vil virke lyddempende. 

Besøksdager i 
Norkirkene 

Norkirken Sandefjord har 179 voksne 
medlemmer. I tillegg har menigheten hele 
12 Actalag med rundt 100 medlemmer. 


I februar var staben i regionen på 
besøksdager i menigheten. Dette er det 
første av flere besøksrunder staben vil ha 
til alle de tre Norkirkene i vår region dette 
året. Hensikten med å være på et sted 
over flere dager er å gjøre seg bedre kjent 
med det lokale arbeidet og å treffe flere 
av de frivillige som er engasjert i dette.


Besøksdagene i Sandefjord, som strakk 
seg over 5 dager og ble innledet på 
menighetens søndagsmøte, der 
regionens ansatte deltok både med tale 
og informasjon. I løpet av dagene vi var i 
Norkirken hadde vi også møte med 
hovedstyret og flere av Acta-lagene i 
menigheten ble besøkt. 

Norkirken Sandefjord driver et stort 
arbeid blant barn, ungdom og familier. 
Menigheten har et rikt sang - og 

musikkliv, og siste tilskudd her er 
mannskoret «Sønner av døtre», som også 
vil være med på innvielsesfesten på 
Strand 23. mars. 


Hovedspørsmål som ble tatt opp på møte 
med hovedstyret i menigheten var:

 


«Hvilke behov har menigheten for 
regionen, og hvordan kan vi sammen 
gjøre hverandre gode?»


I samtalen vi hadde ble både samarbeid 
om leirer for barn og ungdom, 
misjonsengasjementet i menigheten, 
kontakten med Gjennestad vgs. og 
bruken av Strand nevnt som punkter der 
vi ønsker å få til mer sammen. 
Ledertrening for ungdom ble også nevnt 
som et område der man ønsker at Acta 
skal være mer på banen, slik at 
ungdommene i menigheten har et sted 
der de kan vokse som kristne og som 
ledere. 


Regionstyret er opptatt av et tettere 
samarbeid med menighetene, derfor vil 
pastorene i menighetene oftere bli invitert 
inn i stabsmøte og strategi-drøftinger 
sammen med den regionale staben. 


I mars blir det tilsvarende besøksdager i 
Norkirken Drammen. Det er foreløpig ikke 
satt datoer for dette i Norkirken 
Drammen, men målet er å få til dette i 
løpet av våren. Normisjonsarbeid som 
«sogner til» menighetene vil også bli 
besøkt.


Svein-Tony Gårdsø 

• I mars reiser Gjennestad vgs. med 
lærer og to elever til Bangladesh for å 
bli bedre kjent med det arbeidet 
skolen støtter. Pastor i Norkirken 
Sandefjord, Tor Arne Teien, blir også 
med på denne turen. Norkirken 
Sandefjord støtter også Normisjons-
prosjekter i Bangladesh.


• Regionleder og flere i staben vil i 
slutten av februar ha møte med 
ledelsen på Gjennestad vgs. for å bli 
bedre kjent med skolens virksomhet. 
Vi vil også drøfte muligheter for tettere 
samarbeid mellom skolen og regionen.


• 6.-10. mars vil tre fra staben, Tor, 
Vegard og Svein-Tony, reise til 
Hallingdal for å delta på styremøter i 
Normisjonsforeninger i Hemsedal og 
på Ål. Det vil også legges inn besøk til 
Galleri Normisjons-butikken på Ål og 
besøk til noen foreninger og 
enkeltpersoner. Turen avsluttes med 
bibelhelg på Gol der Tor blir med som 
taler.


• Acta har planlagt to teamsamlinger for 
ungdom i løpet av vinteren/ våren. Den 
første blir 8.-10. mars i Sandefjord og 
den andre blir 10.-12. mai. Sted for 
denne er ikke avklart, men en sikter 
seg inn på Drammens-området.


• Det kom inn 19 søknader på 
kokkestillingen på Strand, av disse har 
3 vært inne til intervjuer. Vi regner med 
å foreta ansettelse i løpet av februar 
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