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ACTA GREIDE DET!
28. september - 2. oktober arrangerer Acta
teamtur/ ungdomsleir til KRIK
Høyfjellsenter i Hemsedal for
aldersgruppen 8.kl. - 2.vgs. Undervisning,
fjelltur, klatring og Via Ferrata er noe av det
som står på programmet.

Anders Sætevik har i mange år vært en aktiv leirleder.
I sommer kunne både han og de andre lederne unne
seg å feire da deltaker 275 meldte seg på leir.

Tidlig i sommer var det klart at fjorårets
deltakerantall ville bli slått, og helt på
tampen - bare timer før den siste leiren
skulle starte - kom den siste påmeldingen til
årets sommerleirer. Sommerleirene i år fikk
også bedre oppslutning enn i 2017, det året
nedgangen begynte. I sommer var det 275
barn og ungdommer på leir, en økning på
20% fra året før. Av Actas leirer i sommer
hadde tre av fire en betydelig økning fra året
før. Acta la et godt grunnlag både i
forarbeid, markedsføring og gjennomføring.
Med Actaleder Vegard Skjeggestad i
spissen gratulerer vi Acta med godt resultat,
og vi gleder oss over at dette har lagt et
godt grunnlag for leirarbeidet videre.
I høst har Acta flere leir - og weekendtilbud,
både på Strand, Gjennestad og i Hemsedal.
I tillegg er det nå 47 ungdommer (!) med i
ActaTEAM, foreløpig er disse fordelt på to
team. Det er lagt opp til flere teamsamlinger
utover høsten, og Acta rekrutterer stadig
flere ungdommer til disse teamene.
HEMSEDAL

Såpehockey var en av sommerens nye
leiraktiviteter. Noen fant ut at det var mer
gøy å skli rundt på såpematta.

ROLLER COASTER
Allerede dagen etter at Hemsedalsturen er
ferdig, blir det leir for 4.-7. klassinger på
Strand. Her er et av høydepunktene turen
til Tusenfryd. Hilde Heitmann blir med og
har undervisningen på denne leiren.
TEAMSAMLING
12. oktober arrangerer Gjennestad det de
kaller for «Solidaritetsdag». Gjennestad har,
som Acta, et misjonsprosjekt der de ønsker
å gi barn - og ungdom i Bangladesh bedre
muligheter for utdannelse. Helga 11.-13.
oktober har Acta lagt sin teamsamling for
ungdom til Gjennestad, og de blir med på
skolens Solidaritetsdag. Også Normisjon
regionalt vil være med på dette
arrangementet. I tillegg får de med et team
med studenter fra Bibelskolen i Grimstad.
UNGDOMSKONFERANSE
Helga 25.-27. oktober, parallelt med
Bibelkonferansen, arrangerer Acta VeBu og
Acta Telemark Ungdomskonferanse i
Norkirken Sandefjord og på Strand. Et team
fra Skjærgårds blir med, det samme blir
Actaleder sentralt, Kristian Øgaard. Han
skal ha undervisningen på denne
konferansen. Søndag blir det fellesgudstjeneste for Ungdomskonferansen og
Bibelkonferansen.

LOPPEMARKED
PÅ GJENNESTAD
Det nærmer seg det tradisjonelle
loppemarkedet på Gjennestad - i
år med en del endringer.
Loppemarkedet flyttes inn i
skolens gymsal og
omkringliggende lokaler og
kafeteriaen blir i skolens matsal.
Sports - og fritidsutstyr samt
grønnsaker blir i telt på utsiden.
Det blir et mer samlet
loppemarked som gjør oss bedre
rustet mot vær og vind.
Loppemarkedet gir et
kjærkomment bidrag til en sårbar
økonomi i regionen. Samtidig er
loppemarkedet
sammensveisende og viktig for
fellesskapet i regionen, her blir vi
kjent med hverandre i praktisk
arbeid og over en matbit og en
kaﬀekopp. I høst har vi ikke
Markedsdagene på Strand, noe
vi håper vil føre til at mange
frivillige fra dette markedet i
stedet stiller opp på Gjennestad.
Mottak av lopper starter allerede
mandag 23. september og det vil
være behov for medhjelpere alle
dager denne uka. Mandag torsdag mellom kl.14.00-19.00 og
fredag mellom kl.14.00-18.00.
Det er også behov for kaker til
salg og utlodning, så kan noen
bake, hadde det vært flott.
Selgere under selve
loppemarkedet og mannskap til
opprydding etterpå er det også
stort behov for. Ta kontakt med
Tor Bringaker om du kan være
med på årets loppemarked på
Gjennestad.

ÅPNINGSTID:
LØRDAG 28. SEPTEMBER
KL.10.00 - 15.00

TENK STORT!
Jeg bor i en by som har slagordet «Tenk stort tenk Sandefjord.» I september hadde jeg en bibeltime der
jeg «stjal» dette slagordet og laget en vri på det: «Tenk
stort - tenk Paulus.»
Når jeg leser om Paulus misjonsreiser i
Apostlenes gjerninger så slår det meg hvor strategisk og
synlig han var. Han reiste til de store byene og han
oppsøkte folk der de var. Her var det ikke så mye «kom til
oss», men mer han som kom til dem. Han var både modig
- og FRImodig.
Jeg er av legning en person som liker å gjøre ting
sammen med andre. Jeg blir kreativ sammen med andre,
og jeg blir både mer modig og FRImodig når jeg kan gjøre
noe sammen med andre, kjenne tryggheten og støtten i å
være sammen med flere.
Det er også noe av det jeg ofte snakker om når
jeg er rundt på styrebesøk i foreninger og i våre Norkirker,
eller når jeg har truﬀet ledelsen på de to skolene vi har i
regionen. Styrken av å gjøre noe sammen - av å stå
sammen. Jeg tror at vi - ved å stå sammen - både blir mer
kreative, har flere ressurser å spille på og blir mer modige
og FRImodige.
I mye av det arbeidet vi driver (det meste?),
drøfter vi hvordan vi kan få folk til å komme til oss og våre
fellesskap. Skulle vi ikke våge som Paulus å tenke større?
Hva kan vi gjøre for å være der folk er? Er vi - er jeg - villig
til å bevege meg utenfor bedehusets vegger, ta med
evangeliet ut på gata? Er jeg modig nok? Frimodig nok?
I september og oktober arrangerer vi regionens
dager på Gol og på Strand. For meg har disse dagene
både noen delmål og et hovedmål. Et delmål er at vi først
skal komme sammen på tvers av geografiske grenser og
dernest - på tvers av de ulike enhetene vi representerer. Vi
trenger å bli kjent og inspirere hverandre. Det finnes så
mange gode idéer i lokale foreninger som bør deles med
flere. Og vi sitter på store ressurser! Tenk hva vi kunne ha
fått til hvis vi gjorde noe mer sammen!
Regionens dager er foreløpig på et av våre
bedehus og på vårt leirsted. Målet jeg har er at vi litt lenger
frem skal flytte disse arrangementene til der folk er.
La meg til slutt dele en drøm jeg har.
Norkirken Drammen, Norkirken Kongsberg, Galleri
Normisjon Drammen, Noahs Ark (Norges største kristne
barnehage og en av våre barnehager) og Danvik fhs som
går sammen om regionens dag i nedre del av Buskerud.
Og arrangementet flytter vi ut av Norkirkene og
bedehusene, og møter folk der de er. Sammen har vi et
hav av ressurser - og jeg tror - jeg vet i alle fall for egen del
- at sammen med andre blir jeg både mer modig og
FRIMODIG.
Tenk stort - tenk Paulus!
Eller for å skrive slagordet om en gang til:
Tenk stort - vi tror på en stor Gud!
Svein-Tony Gårdsø

REGIONENS DAG
GOL BEDEHUS - 20. SEPTEMBER KL.18.30
«MITT MISJONSØYEBLIKK»
v/ Tor Bringaker
SANG OG MUSIKK
«BOKLANSERING»
TALE
v/ Svein-Tony Gårdsø
SMÅMAT MED LEFSE
KAFFE OG KAKER
På grunn av bestilling av mat ønsker vi påmelding senest tirsdag
17. september. Påmelding til Gunnvor Kreken.
E-post: gunnvor.kreken@gmail.com tlf.: 992 61 187
Pris pr. person kr.150,-

REGIONENS DAG
STRAND - 20. OKTOBER
GUDSTJENESTE KL.11.00
Tale v/ Sam Tore Bamle
Nattverd
Innsettelse av ny arbeider
Sang og musikk
Kollekt til Normisjons arbeid
SØNDAGSBUFFET KL. 13.00-16.00
Pris: kr.250,- (v), 125,- (b)
FESTMØTE KL.17.00
Tale v/ Svein Granerud
«Boklansering»
Mannskoret B-karad´n
Regionen i 2029 v/ Gjermund S. Myrvang
«Vårt fellesskap», hilsen fra noen foreninger
Kollekt til Normisjons arbeid
Kaﬀe og kaker

BIBELKONFERANSEN
24.-27.OKTOBER 2019
Åtte foredrag, to konserter, en
forestilling og en gudstjeneste.
Det er årets Bibelkonferanse kort
oppsummert.
Under finner dere temaene og årets
foredragsholdere. Er dette tema dere
har hørt mye undervisningen på i
kirke og bedehus det siste året?
Bibelkonferansen legger opp til
undervisning som går i dybden og der
vi tar opp temaer som vi kanskje ikke
altfor ofte hører undervisning om.
Bibelkonferansen har vært arrangert to
ganger tidligere, og erfaringer og
tilbakemeldinger fra disse gjør at vi i år
har gjort noen endringer. Det blir bedre
tid til å snakke sammen, altså noen flere
pauser. Vi kommer til å ha noe mer
fokus på Normisjon både lokalt og
regionalt. Norkirken Sandefjord har
derfor tatt utfordringen og inviterer til
familiemøte på Strand, torsdag 24.
oktober kl.18.00. Dette møte blir altså
en del
av selve konferansen.
I løpet av
konferansen
blir det også
to konserter.
Fredag 25.
oktober kl.
19.00 blir det

konsert med Jan Tore Saltnes, en av
de tre i Nordic Tenors. Han vil ha
konsert med utgangspunkt i salmer og
bedehussanger.
Søndag feirer «John
og gutta» 30-års
jubileum, og
Bibelkonferansen
avsluttes med
jubileumskonsert
med disse tre
gutta i Norkirken
Sandefjord kl.17.00.
Lørdag kl.19.00 blir
det forestillingen
«Josef drømmenes
konge», med
Birgitte Elin
Bjørnstad.
Vi har også fått til et
samarbeid med
Bibelbutikken, så det vil bli godt utvalgt
av bøker med mer for salg i løpet av
konferansen. Gjennestad vgs og Danvik
fhs vil også være synlige til stede med
stands fra skolene.
Søndag blir det fellesgudstjeneste
sammen med Ungdomskonferansen
som arrangeres parallelt med
Bibelkonferansen. Det er Acta VeBu og

Torborg A. Leenderts
«I møte med lidelsen.
Finnes det en kjærlig Gud?

Truls Åkerlund
«Feil fortelling fortalt»

Kjell Arne Norum
«Bibelen og miljø»

Svein Granerud
«Jesus i Det gamle
testamentet.»

Oskar Skarsaune
«Etterlyst: Bergprekenens Jesus.
Har folkekirken glemt ham?»

For noen vil
det sikkert
være aktuelt
å være med
på hele
konferansen, for
andre er det mer aktuelt å være med en
dag eller noen kvelder. Noen vil ha med
full pensjon, (overnatting og mat), mens
andre ønsker lunsj og/ eller middag
den eller de dagene de er med på
konferansen. Konferansen har priser
fra kr.500,- (dagskort u/ mat) og opp til
kr.3.900,- (hele konferansen med
overnatting på enkeltrom og i alt 10
måltider.)
Du finner mer om priser og fullstendig
program med alle tidspunkt på
regionens nettside: normisjon.no/vebu
Har du spørsmål kan du ta kontakt med
administrasjonsleder Gunn-Marit
Eriksrød Selle, tlf.: 928 40 659 eller på
e-post: gunn.marit.selle@normisjon.no

Torbjørg Oline Nyli
«Åndelige
besteforeldre.»

Stig Magne Heitmann
«De forfulgte kristne»

Mer informasjon: normisjon.no/vebu

Geir Otto Holmås
«To utganger av livet»

Acta Telemark som står som arrangør
av Ungdomskonferansen. Actaleder
sentralt, Kristian Øgaard vil tale på
gudstjenesten.
Gudstjenesten
er åpen for
alle.

ADMINISTRASJONSLEDER
SOM KJENNER REGIONEN
Gunn-Marit Eriksrød Selle begynner som
administrasjonsleder i regionen 1.
september. Kanskje et nytt ansikt for mange,
men hun har allerede i flere år hatt en 30%
stilling hos oss. Hennes arbeidsoppgaver har
i første rekke vært regnskap og andre
administrative oppgaver.
Når Tor Bringaker blir pensjonist fra 1.
november har regionstyret ønsket å gjøre
noen endringer i stabsfunksjonene. Styret har
lenge vært opptatt av at regionleder må få mer avlastning i forhold til administrative
oppgaver, både for at han skal få mindre arbeidspress og mulighet til å bruke mer
tid ute i det lokale arbeidet i regionen. Administrasjonsleder vil derfor ta over en del
av hans administrative oppgaver. Styret ønsker også å samle flere administrative
oppgaver i en og samme stilling, og derfor vil en del administrative oppgaver som
ligger hos daglig leder på Strand og hos Acta-leder flyttes over til denne nyoppretta
stillingen. Gunn-Marit begynner i 50% stilling fra 1. september, men denne vil bli
økt til 80% stilling fra 1. oktober.
Gunn-Marit kommer fra stillingen som Acta-medarbeider i Telemark. Hun har
tidligere vært Acta-leder i samme region, og hun kjenner både arbeidet til Acta og
Normisjon godt. I årene Telemark og Vestfold/ Buskerud hadde et tettere
samarbeid, jobbet Acta i de to regionene tett sammen om mange prosjekter, som
blant annet Bibelmaraton og Bibelifokus. Gunn-Marit er derfor kjent med mye av
VeBu sitt arbeid og flere av oss i VeBu-staben kjenner henne godt etter mange år
som kollegaer i hver vår region.
Gunn-Marit kommer fra Telemark. Hun er gift og har tre barn. Hun har «vokst opp» i
Normisjonsforeningen på Aas Bedehus, og har de siste årene også engasjert seg i
å etablere nytt arbeid i Skien Normisjon som holder til i Hauges Minde, midt i Skien
sentrum.
Gunn-Marit får kontorene sine på Strand. Hun vil fra 1. oktober ha tre faste
kontordager på Strand + en dag til hjemmekontor.
Det blir forbønnshandling for Gunn-Marit under gudstjenesten på regionens dag på
Strand 20. oktober.

LARS HÜBSCHLE
REISER IGJEN TIL NEPAL
Lars Hübscle er seksjonsoverlege ved
Drammen sykehus. I oktober/ november i
fjor jobbet han 6 uker ved Normisjons
sykehus i Okhaldhunga som ortoped med
fokus på spesielle brudd, feilgrodde brudd
og infeksjoner i bein. I september reiser han
ut igjen. Lars og familien er aktive i Norkirken
Drammen, der Lars også er styreleder.
Denne gangen tar Lars med seg en koﬀert
eller to med babytepper som ble strikket av misjonsvenner i vår region i 2017/
2018. Når Kathrine, kona til Lars, reiser ut for å besøke ham i oktober, vil hun ha
med seg nok en koﬀert med tepper.
Sist gang kom det flere «reisebrev» fra Lars under oppholdet i Nepal. Vi håper at
han får tid til det også denne gangen, da det gir nærhet til det arbeidet vi har
ansvaret for i Nepal. Vi håper å kunne legge ut noen av hans «reisebrev» på
regionens nettside: normisjon.no/vebu

• I september vil det bli sendt ut en
spørreundersøkelse til medlemmer i
Normisjon. Regionstyret ønsker å få
tilbakemeldinger direkte fra
medlemmene om hva de ønsker av
regionen de neste årene.
Undersøkelsen vil bli sendt ut pr. epost og det besvares via et digitalt
spørreskjema. Styrene i alle
Normisjonsforeninger vil også få denne
spørreundersøkelsen. Regionstyret vil
ha resultatet av denne undersøkelsen
med når de utover høsten og vinteren
skal utforme 10-års strategien for
regionens arbeid.
• I oktober får regionstyret besøk av
generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland og seniorrådgiver
Svein Granerud på sitt styremøte.
Både Normisjon sentralt og
regionstyret har ønsket et fellesmøte
der vi kan bli bedre kjent med
hverandre og drøfte hvordan vi best
kan hjelpe hverandre til å styrke
Normisjons arbeid internasjonalt,
sentralt, regionalt og lokalt.
• I mars/ april neste år vil regionleder ta
initiativ til en inspirasjons- og fagdag
for alle Normisjonsenheter i regionen.
Ansatte i menighetene, på skolene og i
barnehagene vil bli invitert. Også
frivillige forkynnere og frivillige
medarbeidere i Galleri Normisjonsbutikkene vil få invitasjon. Dato
fastsettes senere i september og
program vil være klart i oktober/
november. Vi hadde en tilsvarende dag
for to år siden og det er denne som nå
følges opp, da vi har fått mange
tilbakemeldinger om at dette er
ønskelig fra de som da var med.
• 16. september har regionen invitert en
rekke personer til idédugnad om
arbeidet blant seniorer. I flere år har
Aktiv Senior hatt mange arrangement
og turer for denne målgruppa. Nå
ønsker vi å legge en strategi for dette
arbeidet i årene fremover, og derfor
inviterer vi til denne idédugnaden. Vi vil
også utover høsten jobbe med en ny
måte å organisere dette arbeidet på,
da Tor Bringaker blir pensjonist fra 1.
november i år. Hans stilling som
forkynner og seniorkonsulent vil ikke bli
erstattet med en tilsvarende stilling.

INTERNASJONAL
SOLIDARITETSDAG
GJENNESTAD - LØRDAG 12. OKTOBER

50 ÅR

MED FORMIDDAGSTREFF

Elevene på Gjennestad vgs har i flere år hatt Martin Luther College, Normisjons
videregående skole i Dhaka, som sitt misjonsprosjekt. Lørdag 12. oktober blir en
dag med fokus på Normisjons arbeid i Bangladesh og en en dag med gode
muligheter til å støtte Martin Luther College økonomisk.
Acta regionalt vil denne helgen legge sin teamweekend for ungdom til
Gjennestad. Denne helgen vil også et team fra Bibelskolen i Grimstad (BiG) være
sammen med Acta. De vil - sammen med ansatte i Normisjon - også være med
på Gjennestad sin Internasjonale solidaritetsdag. Vi oppfordrer menigheter,
foreninger og lag i Normisjon og Acta om å støtte opp om denne dagen og legge
turen innom Gjennestad. Kan du ikke komme til Gjennestad, så kan du allikevel
være med å støtte Martin Luther College ved å benytte deg av vipps: 54476
(Gjennestad vgs solidaritetsprosjekt)
Kl.11.00 - 14.00: Marked
Kl.12.00 - 14.30: Salg av risgrøt, rømmegrøt og pølser
Fra kl.13.30:
Omvisning i det nye heltrebygget og
i flisfyringsanlegget
Kl.14.00:
Barneløp
Kl.14.30:
Solidaritetsløp
Kl.16.00:
Sang - og musikkmøte
m/ Acta, team fra BiG og ansatte i Acta og Normisjon
I løpet av høsten/
vinteren vil
Gjennestad sitt nye
skolebygg være
ferdig. Et
signalbygg, som
allerede har fått
mye
oppmerksomhet.
Bygget blir i
massivtre, og vil
spare naturen for en
mengde CO2utslipp, det blir
også minimalt med
støv i byggeperioden, og alt som blir til overs av restavfall vil brukes om igjen
eller gå tilbake til naturen. Det blir mulighet for omvisning i dette bygget under
solidaritetsdagen.

I 1969 leste Jan Marcussen i
Indremisjonsbladet «For fattig og rik» at
de hadde startet med «Eldres
hyggestund» i Trondheim. Dette synes å
være en god idé og slik begynte det. Ida
Aunevik og Ingrid Marcussen tente på
idéen og de satte igang på det gamle
Vikersund kapell med «Eldres
hyggestund.» Karstein Arnevik og Jan
Marcussen skulle skaﬀe talere, sangere,
avertere og holde orden på økonomien.
Tanken bak dette skulle være å samle
eldre til en hyggestund på formiddagen
med god mat, forskjellig underholdning og
andakt.
Nå har det gått 50 år og i dag heter det
«Formiddagstreﬀ.» Hver andre tirsdag i
måneden arrangeres det på Vikersund
Menighetssenter, og tirsdag 8. oktober
inviteres det til jubileumsfest kl.11.00.
Hyggetreﬀene på Holemoen og i Åmot
kirke er invitert spesielt til denne dagen.
Tidligere biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl
blir med som taler og regionleder SveinTony Gårdsø vil komme med hilsen. Det
blir historiske tilbakeblikk, utlodning, god
mat og bløtkake.
Jan Marcussen

NORKIRKEN SANDEFJORD STYRKER STABEN
I august begynte Ida P. S. Myrvang som pastor
i Norkirken Sandefjord. Hun går inn i et
pastorteam sammen med Tor Arne Teien, som
har vært ansatt i menigheten i snart 14 år.
Idas vei inn i denne tjenesten er historien om
hvordan Gud leder og kaller mennesker til
tjeneste, og om hvordan ting kan ta en uventet
vending når man stiller seg under hans ledelse.

Ida kjenner menigheten godt og har selv vært
aktiv her med familien etter at de kom tilbake
etter studier og jobb i Oslo. Hun er gift og har
tre barn, og den obeservante leser har sikkert
sett at det er noe kjent med etternavnet. Ja,
det stemmer, hun er gift med styrelederen i
regionen, Gjermund S. Myrvang.
Vi ber om Guds velsignelse over Idas tjeneste i
Norkirken Sandefjord.

STRANDTORGET
15.-17. OKTOBER
I høst blir det ikke noe av de tradisjonelle Markedsdagene på Strand. I
stedet skal vi prøve ut noe helt nytt, vi har kalt det STRANDTORGET.
Dette er en form for salgsmesse der man kan selge sine egne varer. Vi
vet at det rundt om i regionen finnes de som både strikker, syr, baker,
dreier, maler … Ja, lista kunne vært gjort mye lenger. Nå oppfordrer vi
de som har produkter de gjerne vil selge om å komme til Strand å
selge sine produkter 15.-17. oktober.
Vi vil sette opp salgsbord i festsalen og eventuelt også i peisestua hvis
det blir behov for det. Hver selger får sitt/ sine bord der de kan selge
sine varer. «Betalingen» vi ønsker er at hver selger gir et av sine
salgsprodukter til utlodning som vil foregå i de dagene vi har
STRANDTORGET.
Det blir kafeteria alle dager med salg av lunsj og senere på dagen
også middag. Det vil også bli salg av hjembakst og kanskje også noe
grønnsaker. Her vil alle inntekter gå til Strand.
STRANDTORGET vil være åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.
12.00-19.30. Ønsker du å ha et salgsbord? Ta kontakt med GunnMarit Eriksrød Selle. Vi trenger å vite om du trenger et eller to bord,
tidspunkt når du ønsker å selge og hvilke varer du vil selge. Vi har
allerede en 8-9 personer som har «booket» salgsbord.
I begynnelsen av oktober vil vi legge ut en komplett liste over
produkter som vil være mulig å få kjøpt. Arrangementet vil også bli
annonsert i Sandefjords Blad.

STRANDTORGET

KL.12.00 - 19.30

TOR BLIR PENSJONIST
Etter 41 år som heltidsansatt i
misjonen går Tor Bringaker over i
pensjonistenes rekker fra 1. november
i år. Han begynte som distriktssekretær
i Hardanger og Sunnhordland
Santalskipnad høsten 1978. Fra 1981
og frem til 1993 var han kretssekretær i
Vestfold krets av Santalmisjon, og da
man i 1994 slo sammen kretsene
Vestfold, Buskerud og Telemark ble han leder for denne regionen. Etter
fusjonen mellom Santalmisjon, Langesundsfjordens Indremisjonsselskap
og Indremisjonsselskapet ble han regionleder i Normisjon - region Vestfold
og Buskerud, en stilling han hadde frem til 2008 da han gikk over i en
stilling som forkynner og misjonskonsulent i samme region. Når han nå blir
pensjonist, har han signalisert at han vil ta seg et «friår» for å koble av og
for å finne ut av hva han skal gjøre videre. I følge sikre kilder jeg har vært i
kontakt med så skal friåret blant annet brukes til å rydde garasjen! Han og
kona Liv har også sagt ja til å ta ansvaret for neste års tur til Hermon - da
som frivillig medarbeider. Vi kommer tilbake til et intervju med Tor i neste
nummer av «Siste nytt fra regionen»
Svein-Tony Gårdsø

STILLINGER LEDIG
Strand og Normisjon søker etter engasjerte
medarbeidere til ulønnet, frivillig innsats i regionen. Vi
kan tilby gode arbeidsforhold, meningsfulle oppgaver
og godt sosialt fellesskap. Oppgaver det søkes om
medarbeidere til er:
• Kjøkkenpersonale ved leirer, arrangement,
selskaper, minnesamvær og søndagsbuﬀeter
• Kontorpersonale ved utsendelser av massebrev
og blader og til systematisering av historiske
arkiver
• Vaskepersonale til vask av vinduer to ganger pr.
år
Vi tilbyr følgende lønn:
Ingen av stillingene medfører lønn etter normale
tariﬀer. I stedet er du med å styrke økonomien til
Strand og regionen ved å være med som frivillig
medarbeider.
Tiltredelse:
Hele tiden og etter behov.
Kontaktperson:
Ruben Heitmann (Strand)
Tlf.: 472 70 877 / e-post:
ruben.heitmann@normisjon.no
Svein-Tony Gårdsø (Normisjon)
Tlf.: 953 36 440 / e-post:
svein.tony.gardso@normisjon.no
Referanser:
Glad i Strand og
opptatt av
regionens framtid
er mer enn gode
nok referanser.

ÅRSMØTEHELG OG
BIBELCAMPING
Tilbud for alle generasjoner, fra de yngste til de
eldste, er noe vi regionalt ønsker å fokus på i våre
regionale arrangementer. To arrangementer det er
verdt å merke seg allerede nå er:

ÅRSMØTEHELG I HEMSEDAL
KRIK Høyfjellsenter 12.-14. juni 2020.
Årsmøte vil bli lørdag 13., og vil få en litt annen form
enn tidligere. Vi vil denne helga legge opp til
fellesskap, turer og opplevelser tilrettelagt for alle
aldersgrupper. Acta vil også bli med denne helga og
ha sitt årsmøte lørdag kveld.

BIBELCAMPING
Datoene er satt og utover høsten vil vi begynne
planleggingen av Bibelcamping på Strand 22.-26. juli
2020. Sett av datoene allerede nå.

B-KARAD´N

ARRANGEMENT

KOMMER TIL STRAND
Mannskoret B-karad´n fra Ål i Hallingdal har i over 20 år reist rundt i Hallingdal
og bidratt med flott mannskorsang. De har vært gjester på God morgen Norge
og har også hatt konserter i utlandet. Koret har et bredt repertoar. I høst kan
du høre B-karad´n på regionens dag på Strand 20. oktober der de vil være
med å synge på festmøte kl.17.00.

OG REISERUTE
SEPTEMBER - OKTOBER
SEPTEMBER
10.:
Norkirken Drammen, styremøte
Svein-Tony Gårdsø

11.:

Adal Normisjon
Svein-Tony Gårdsø

12.:

Horten Normisjon
Svein-Tony Gårdsø

12.:

Løve Normisjon
Svein-Tony Gårdsø

15.:

Hemsedal Normisjon
Svein-Tony Gårdsø

16.:

Idémyldring Aktiv senior
Tor Bringaker og Svein-Tony Gårdsø

20.:

Regionens Dag, Gol
Tor Bringaker og Svein-Tony Gårdsø

25.:

Årsmøte: JesusNett, Kongsberg
Svein-Tony Gårdsø

28.:

Loppemarked Gjennestad
Tor Bringaker og Gunn-Marit Eriksrød Selle

28.-1.:

Hemsedal: Leir ungdom
KRIK Høyfjellsenter
Vegard Skjeggestad

OKTOBER
2.-4.:
Roller Coaster, leir 4.-7.kl.
Strand
Vegard Skjeggestad

8.:

50 års jubileum, Vikersund
Svein-Tony Gårdsø

11.:

10PI, Actalag, Holmestrand
Vegard Skjeggestad

11.-13.: Teamsamling, Acta
Gjennestad
Vegard Skjeggestad

12.:

Internasjonal solidaritetsdag
Gjennestad
Vegard Skjeggestad, Tor Bringaker og
Svein-Tony Gårdsø

15.-17.: StrandTORG
Strand
Hele staben

17.:

Våle Normisjon, 110 år
Svein-Tony Gårdsø

20.:

Regiones dag
Strand
Hele staben

24.-27.: Bibelkonferansen
Strand
Hele staben

Mer informasjon om Actas høstleirer:
acta.no/vebu

REGIONENS NETTSIDER
Normisjon:

normisjon.no/vebu

Acta:

acta.no/vebu

Strand:

strand-sandefjord.no

25.-27.: Ungdomskonferansen
Vegard Skjeggestad

REGIONENS FACEBOOKSIDER
Både Normisjon, Acta og Strand har egne
facebooksider. Søk på navn på hver av avdelingene.
Acta er også på instagram.

Returadresse:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud
Østerøyveien 233 - 3237 SANDEFJORD

HØSTOFFER
TIL REGIONENS ARBEID

Det er mange lyspunkt i den økonomiske situasjonen for regionen. Alle de tre
avdelingene (Normisjon, Acta og Strand) har økte inntekter og god kontroll på utgiftene.
Alle avdelingene kan så langt i år vise til et langt bedre resultatet enn på samme tid i fjor.
Det er virkelig noe å glede seg over - og takke for. Foreninger og enkeltpersoner har
bidratt med små og store beløp som har resultert i en betydelig økning i gaveinntektene.
Tusen takk!
Et stort underskudd i 2018 ga store utfordringer i forhold til den likvide
situasjonen for regionen. Vi «reddet» fjoråret ved å bruke en del av de øremerkede
midlene til oppussingen på Strand, da vi regnet med at oppgjøret for «Villatomta» på
Strand ville komme i første halvdel av 2019. Disse pengene lar vente på seg og har ført
til at vi har store utfordringer i forhold til den likvide situasjonen.
Vi ønsker å styrke Actas arbeid, gjennom leirer og ungdomsteam. Acta ønsker å
ta hele regionen i bruk! Vi ønsker at Normisjonen skal bli mer synlig og relevant i bygder
og byer i vår region. Her tror vi at regionen kan spille en viktig rolle i å få flere
Normisjons-fellesskap til å gå sammen om å sette Normisjon på kartet. Vi ønsker å
styrke menigheter og foreninger med flere fritidsforkynnere og flere besøk til lokale
menigheter og foreninger. Vi ønsker at Strand skal være et fleksibelt og egnet sted for
flere av våre Normisjonsfellesskap og Actalag i hele regionen, derfor vil vi fortsette å
ruste opp stedet som vårt leir - og misjonssted.

Vil du være med å støtte regionens arbeid?
Du kan gi din gave på kontonummer:

3000 14 71550 eller vipps: 11413

Merk gaven med høstoﬀer.

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

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

Kjøkkenleder:
Elin-Merete Fortuck
e-post: elin-merete.fortuck@normisjon.no
Tlf.: 944 10 971

