Velkommen til åpning av nye

Komlefest 12. mars
Regionen v/ Tor Bringaker

STRAND

Frivillighetfesten 19. mars
Strand v/ Ruben Heitmann

12. - 24. MARS

PÅMELDINGER
Det er påmelding til følgende arrangement:

Stabsdager 19. og 20. mars
Strand v/ Ruben Heitmann
Årsmøtene 23. mars
Regionen v/ Svein-Tony Gårdsø
Acta v/ Vegard Skjeggestad
Ungdomssamling 23. mars
Acta v/ Vegard Skjeggestad
Ingen påmelding til øvrige arrangement
disse ukene.

KONTAKTINFORMASJON
Regionleder: Svein-Tony Gårdsø
Tlf./ sms: 953 36 440
E-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
Forkynner/ misjonskonsulent: Tor Bringaker
Tlf./ sms: 458 69 863
E-post: tor.bringaker@normisjon.no
Daglig leder, Strand: Ruben Heitmann
Tlf./ sms: 472 70 877
E-post: ruben.heitmann@normisjon.no
Actaleder: Vegard Skjeggestad
Tlf./ sms: 902 54 278
E-post: vegard.skjeggestad@normisjon.no

NORMISJONS NETTSIDER
normisjon.no/vebu
acta.no/vebu
strand-sandefjord.no

I 12. MARS

KOMLEFEST

Foruten komler med alt som hører med av
tilbehør blir dette en kveld med en allsidig
«meny». Toralf Nordbø er en humorist fra
Finnøy som blir med på komlefesten. Han er
også kjent under artistnavnene «Han Innante»
og Brakkvald Tolvstøkkje fra Indre Erfjord.
Start:
kl.18.30
Pris:
kr.400,- pr.person.
Få ledige plasser.

FRIVILLIGHETSFEST

I 19. MARS

Nærmere 40 personer har gjennom
vinteren stilt opp på utallige dugnader for å
få dette store prosjektet i land. Hundrevis
av dugnadstimer har det blitt. Alle frivillige
som har bidratt i oppussingen av «nye»
Strand er invitert til en frivillighetsfest med
middag.
Start:
kl.18.30
Pris:
Takk for innsatsen! Gratis.

STABSLUNSJ

I 19. OG 20. MARS

Tirsdag og onsdag inviterer vi ansatte i menigheter i DnK og
organistasjoner til gratis lunsj på Strand. Hvis man ønsker det kan
man også legge stabsdag til Strand en av disse to dagene.
Lunsjen serveres fra kl.12.00-13.00.

FAMILIEMIDDAG

INNVIELSESFEST

I 23. MARS

Alle, små og store, yngre og eldre, inviteres til
innvielse av «nye» Strand. Ordføreren i
Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch, vil stå for den
offisielle innvielsen. Det blir sang av
mannskoret «Sønner av
døtre» og vi får besøk av
Kalle Klovn som vil
presentere Actas
sommerleirer. Etter festen blir det servert kaffe/
saft og kaker.
Start: kl.15.00

UNGDOMSKVELD

I 23. MARS

Acta inviterer til ungdomskveld med pizza, film og sosialt etter at
årsmøtene og innvielsesfesten er ferdig. Ungdomskvelden varer
fra kl. 18.00 - 22.00

I 20. MARS

Familier - i alle aldre - inviteres til middagsbuffet fra
kl. 16.30 - 18.30 i en flunkende ny spisesal. Det
blir pizza - og tacobuffet.
Fra kl.18.30 - 20.00 serveres det kaffe og kaker i
festsalen, der det også vil bli gitt orienteringer
rundt den videre driften av Strand.
Pris:
kr.100,- pr. voksen/ kr.50,- pr. barn 8-16 år
kr. 0,- (barn t.o.m. 7 år)

ÅRSMØTE

I 23. MARS

Både Normisjon og Acta avholder sine årsmøter denne lørdagen.
Som eier av Strand blir dette også en festdag som vil prege begge
årsmøtene. Hvor ønsker vi at arbeidet i vår region skal være om 10
år, og hvordan kommer vi dit? Velkommen til et innholdsrikt
årsmøte der både Normisjon, Acta og Strand skal drøftes.
Årsmøte er for direktemedlemmer i Normisjon eller medlemmer av
en av Normisjon og Actas mer enn 100 lag og foreninger i Vestfold
og Buskerud.

SØNDAGSBUFFET

I 24. MARS

Årets første søndagsbuffet i nyoppusset spisesal. Dette burde få
enhver til å gå «mann av huse».
Det serveres middagsbuffet fra
¨kl.13.00 - 15.30. Dessertbordet
er også dekket. Spis så mye du
vil! Kaffe er inkludert,
mineralvann for salg.
Pris pr. person kr. 250,Det blir søndagsbuffet på
følgende søndager utover våren
og sommeren: 5. mai, 9. juni, 7.
juli, 21. Juli og 28. juli.

