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STOR OPPSLUTNING OM REGIONENS ÅRSMØTE 
- og en åpningsfest med over to hundre personer

Vi skal helt tilbake til årene da vi drøftet 
fusjonen for å finne like mange delegater 
som det var på regionens årsmøte i mars. 
Det var 72 stemmeberettigede og 8 
personer som møtte uten stemmerett. 
Foruten godkjenning av årsrapporter og 
regnskap var det valg av nye medlemmer til 
regionstyret. Ole Jørgen Storli fra Sande og 
Morten Bjørkhaug fra Sandefjord ble valgt 
inn som nye styremedlemmer. Begge har 
fartstid fra regionstyret. Ole Jørgen har sittet 
en treårsperiode allerede og Morten har det 
siste året vært varamedlem til styret. Kari 

Fuglestein fra 
Kvelde ble 
valgt som 1. 
varamedlem. 
Regionstyret 
har begynt 
arbeidet med å 
lage en tiårs-
strategi for 
regionens 
arbeid, 
herunder både 
Normisjon, 
Acta og 

Strand. Tanker 
rundt denne ble 

presentert på årsmøte og deretter ble det 
åpnet for drøftinger. Styret vil ta med 
innspillene som kom i det videre arbeidet. 
Målet er at tiårs-strategien skal være klar i 
løpet av dette året.


Årsmøte ble avsluttet med åpningsfest av 
«nye» Strand. Her var det godt over 200 

mennesker tilstede. For en fest det ble! 
Ordføreren i Sandefjord kommune, Bjørn 
Ole Gleditsch, kom med hilsen fra 
kommunen, og ga honnør til alle de frivillige 
som bidrar både med praktisk dugnad og 
som er med på å gi barn og ungdom gode 
leiropplevelser. «Gjennom generasjoner har 
Normisjon som eiere av Strand vært 
formidlere av den kristne kulturarven til barn 
og ungdom», sa han blant annet i sin hilsen. 
Mannskoret «Sønner av døtre» fra Norkirken 
i Sandefjord deltok både med nyskrevet 
sang til ordføreren og med en sang som 
dannet en flott ramme om hva som er målet 
med det arbeidet vi driver både lokalt, 
regionalt og på Strand. «Jesus er den store 
førers navn, Han vil lose frelsesbåten hjem. 
Sikker kurs Han har mot himlens hjem, kom 
bli med på reisen hjem.» 

Det kom inn i overkant av kr.70.000,- i gaver 
på årsmøte og  
åpningsfesten. 
Tusen takk for 
et storslått 
beløp og et 
uttrykk for at vi 
står sammen 
om å drive 
arbeidet i vår 
region videre. 

Svein-Tony 
Gårdsø 

MARKEDSDAG 
STRAND 

4. mai kl.10.00 - 15.00 

Lopper 
Prisede varer 

Bøker 
Hjembakst 

Husflid 
Blomstertorg 

Kafeteria 
Lynlotteri 

Auksjon kl.13.00 

Lopper kan leveres fra torsdag 25. 
april. Har du mulighet til å hjelpe til 
før eller under markedet, ta kontakt 

med Ruben Heitmann.

LØP FOR LIVET 
STRAND 30. MAI 

Kl.11.00: 
Gudstjeneste ved  
Ruben Heitmann 

Kl.12.30 - 15.00: 
Middagsbuffet  
(kr.250/125) 

Pizza og burgerbuffet  
(kr.125/50) 

Kl.14.45: 
Barnas løp 

Kl.15.00: 
Løp for livet 

Kl.16.00: 
Familiemøte ved  

Svein-Tony Gårdsø 

Kl.18.00: 
Bilrebusløp

Regionstyreleder  
Gjermund S. Myrvang

Pastor i Norkirken Sandefjord, Tor 
Arne Teien, kom på årsmøte med 

glimt fra turen til Bangladesh.

Leir - minner for livet 
Actas sommerleirprogram er klart.

Du finner det på acta.no/vebu


Ta kontakt med regionskontoret om du vil ha det 
tilsendt. 

http://acta.no/vebu
http://acta.no/vebu


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 


Sterke inntrykk i 
Bangladesh 

Tidlig i mars hadde jeg gleden av å få 
være med Torstein Kjosavik, lærer ved 
Gjennestad vgs. og Helene og Daniel, 
elever ved Gjennestad, til Bangladesh. 
Det ble en skjellsettende tur. Noe av 
det første vi fikk oppleve, var Dhaka 
Youth Fellowship (DYF). DYF er et 
arbeid blant ungdommer i Dhaka. 
Hallgeir Haaland jobber tett med en 
kjernegruppe i ungdomsgjengen, som 
får ledertrening og utrustning til å bli 
ledere. Vi skjønte naturlig nok lite av 
det som ble sagt, men det var en 
mektig opplevelse å være med i 
lovsangen. Jeg kjente på en følelse å 
være hjemme, sammen med familien. 

Det var også veldig sterkt å få besøke 
Basha, kvinnesenteret som Gerd Eli 
har jobbet ved det siste året. Vi fikk 
høre noen sterke livshistorier, og vi fikk 
møte kvinnene som lager flotte 

tekstiler av gamle sarier. I første etasje 
var noen av barna deres samlet til 
barnehage. Gerd Eli var tydelig i møte 
med kvinnene på at de må be i Jesu 
navn. De kjenner Isa fra Koranen, men 
han er «bare» en stor profet. På Basha 
lærer de å be til Isa, og de forteller om 
at ting skjer når de ber i Jesu navn. 
Veldig sterkt!!

Vi fikk også være med på en reise 
nordøst i landet. Det var flott å se en 
plakett i Brahmambazar, der det i 2017 
ble feiret 50-årsjubileum for 
Normisjons arbeid i denne delen av 
Bangladesh. Det var en stor 
opplevelse å kjenne seg som en del av 
en stor historie, både hjemme og ute. 
Jeg kjente på stor grad av stolthet og 
begeistring over å få være en del av 
Normisjon!!

Tor Arne Teien, 

pastor Norkirken Sandefjord

• Fredag 10. mai har regionen invitert til 
utvidet stabsmøte der tema blir 
Normisjons internasjonale arbeid. 
Hvordan skaper vi et engasjement for 
dette både lokalt og regionalt? Et 
team med studenter fra Gå ut senteret 
blir med, det samme blir to ansatte 
ved internasjonal avdeling på 
hovedkontoret. I tillegg til den 
regionale staben og tidl. misjons-
konsulent i regionen er pastorene i 
Norkirkene, tidligere misjonærer bosatt 
i regionen og ansatte på Danvik fhs og 
Gjennestad vgs invitert med på dette 
stabsmøte.


• Ruben Heitmann og Svein-Tony 
Gårdsø har denne vinteren hatt møter 
med rektorene og ledergruppene på 
både Gjennestad vgs og Danvik fhs. 
Dette har vært nyttige og inspirerende 
møter der målet først og fremst har 
vært å bli kjent med hverandre og 
arbeidet som drives. Målet er fremover 
å se på ting vi kan samarbeide om.


• Norkirken Sandefjord har ansatt Ida S. 
Myrvang som pastor fra 1. august for 
å styrke menighetens arbeid. Hun går 
inn i team med Tor Arne Teien som 
også er pastor i menigheten. 


• Tirsdag 14. mai arrangerer Aktiv 
Senior tur til Bastøy. Denne turen er 
allerede fulltegnet!


• Mandag 21. - tirsdag 22. mai inviteres 
Galleri Normisjon på Ål og i Drammen 
til inspirasjonsdager på Strand.


• 1. mai begynner Elin-Merete Fortuck 
som kjøkkenleder på Strand. Hun vil 
bli presentert og innsatt til tjeneste 
under gudstjenesten på Strand 30. 
mai.


• Regionen inviterer til Seniordag på 
Strand tirsdag 11. juni fra kl.
11.00-17.00. Program sendes alle 
foreninger i løpet av april. Regionens 
ansatte vil delta.


• I år er det Andreas Harket fra 
Drammen som skal ha konsert på St. 
Hans stevnet på Strand.


Daniel, Helene, Torstein og Tor Arne 
 på Martin Luther College.

Gerd Eli viser oss hvordan kvinnene 
lager nye tekstiler av gamle sarier.

REGIONENS DAG 
Det er et mål for regionstyret å samle Normisjonsfolk på tvers av foreningene/ 
menighetene i flere deler av regionen. Regionens dag på Strand de to siste 
årene har vært et vellykket forsøk på en slik fellessamling. På sikt ønsker 
styret at slike dager skal gjennomføres tre steder i regionen: Vestfold, Nedre 
Buskerud og Øvre Buskerud. 


For 2019 vil det bli arrangert to slike dager.

Gol Bedehus: fredag 20. september 

Strand: søndag 20. oktober.  

Målet er at vi i 2020 også vil ha en tilsvarende dag i Nedre Buskerud. 

Program for disse dagene vil bli sendt foreningene/ menighetene før  
sommeren.


mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
mailto:vegard.skjeggestad@normisjon.no
mailto:ruben.heitmann@normisjon.no
mailto:tor.bringaker@normisjon.no
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no
http://normisjon.no/vebu
http://acta.no/vebu
http://strand-sandefjord.no
mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
mailto:vegard.skjeggestad@normisjon.no
mailto:ruben.heitmann@normisjon.no
mailto:tor.bringaker@normisjon.no
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no
http://normisjon.no/vebu
http://acta.no/vebu
http://strand-sandefjord.no

