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… en møteplass god for oss unge
«Hvor fjorden bær´n inn i litt smulere vann og
strekker sin bølgende tunge. Der ligger det
elskede leirstedet Strand, en møteplass god for
oss unge», heter det i Strandsangen som ble
skrevet i 1947!
Strand har først og fremst vært leirstedet for barn
og ungdommer der vi hvert år siden 1939 har
arrangert sommerleirer. Strand har også vært
samlingsstedet for misjonsfolket i kretsen. På 40,
50, 60, 70 og 80-tallet var det mange stevner og
arrangement på Strand for misjonsvenner. Så
dabbet denne delen av arbeidet noe av. De siste
par årene har vi hatt økt fokus på at Strand både
skal være leirstedet for barn og ungdommer og
misjonsstedet for alle Normisjons-folk i regionen.
«Sommer på Strand» var årets nyvinning, der vi
også ønsket å ha arrangement for voksne i julimåned. Strand har derfor denne sommeren vært
«en møteplass god for både unge og eldre.»

1956, som skulle ta turen fra Strand og inn til
Bryggekapellet i Sandefjord. Der skulle det være
foredrag om kapellets historie og Sandefjord sin
sjøfartshistorie. Det ble en uforglemmelig busstur
for oss passasjerer. Det var minner om skoleturer
på 50-tallet og mange historier om leirbussen som
tok med leirdeltakere fra byen og ut til Strand. Vi
hadde god tid til å fortelle historier, for fort gikk det
ikke. På veien tilbake til Strand vurderte vi om det
ville være raskere å gå ved siden av bussen da vi
var midt i den siste stigningen på Østerøyveien.

oppussingene vi har gjort sist vinter, har gitt oss
flotte lokaler. Gledelig var det også å se at mange
turister benyttet seg av tilbudet om søndagsbuffet.
Møter og konsert
«Sommer på Strand» inneholdt også
gudstjenester, møter, konsert og sommerauksjon.
Oppslutningen om dette varierte en god del fra 30
til 90 personer. Svein Granerud, Kurt Hjemdal og
Svein-Tony Gårdsø var talere på gudstjenestene
og møtene.
Sommerauksjonen og konserten vi hadde i
forbindelse med Strand sin bursdag 11. juli,
samlet ikke mer enn ca. 20 personer. Til gjengjeld
fikk vi stor positiv presseomtale om Strand i
forbindelse med denne dagen og vi hadde også
en sommerauksjon som innbrakte kr.4.000,- til
Strand. Det er ikke et dårlig resultat når det ikke
var mer enn ca. 20 personer tilstede!
Ikke siste gang
Det var første sommeren vi arrangerte «Sommer
på Strand», og det blir ikke siste gang. Noe har vi
erfart at vi kan - og skal gjøre annerledes neste år,
for ja, det blir «Sommer på Strand» også i 2020.
Strand skal i årene fremover fortsatt være en god
møteplass for både unge og eldre.
Svein-Tony Gårdsø

Dyktige og engasjerte ungdomsledere

Økt leiroppslutning
Etter to år med tilbakegang, var det i sommer 56
flere deltakere på leir enn året før. Takket være
god planlegging og god markedsføring fra
Actaleder, Actastyret og engasjerte
ungdomsledere, klarte de å snu utviklingen vi har
sett de siste par årene. Godt jobba Acta!
Acta klarte i år også å komme med tilbud om flere
nye leiraktiviteter, noe som slo godt an blant
deltakerne. Såpehockey, «Acta mot 1» og
Escape-room er nyheter som nok vil bli videreført
neste år. Takket være mange kreative
ungdommer, klarer Acta år etter år å fornye
leirinnholdet. Årets bibelundervisning, bibeltimer
på formiddagen og møter på kvelden, ble fordelt
på Hilde Heitmann, Marie S. Holmen, Ragnhild
Nærland og Svein-Tony Gårdsø.
En uforglemmelig busstur
Det var en av juli-måneds varmeste dager. På
parkeringsplassen på Strand sto en buss fra

Terje Johannessen ønsker Else
Marie Stensvold god tur.

I forbindelse med sommerarrangementene
«Sommer på Strand» har vi hatt tre turer i, alle
med utgangspunkt i Strands historie. Tur til
Gamlefjell der enken etter Nils Knudsen (eiere av
Strand på 1860-tallet) sto og speidet etter skipet
som aldri kom hjem igjen. Tur til Brydedammen,
der broren til neste eier av Strand, anla en dam.
Hver vinter hakket man isblokker som ble
eksportert videre til land nedover i Europa. Siste
turen gikk til Bryggekapellet som knytter Strand til
Sandefjords sjøfartshistorie og som like ved har
en statue av Fea Bolt, en kusine av eieren av
Strand på 1880-tallet.
Søndagsbuffet
Tre ganger i sommer har vi også invitert til
søndagsbuffet og oppslutningen om disse var
over all forventing. Over 100 personer spiste
middag på hver av de tre søndagsbuffetene. Vi
har fått mange tilbakemeldinger fra
middagsgjester om at vi har et flott sted og at

Engasjerende foredrag av Per Ramberg i
Bryggekapellet.

«I oktober viser vi
bredden av det vi ønsker å
satse på som region.»
På én måned - i oktober 2019 - kan vi
regionalt tilby fem arrangement som setter
fokus på noe av det som er viktig for oss som
region i årene fremover:
1. Et åpnere Strand.
2. Samlinger for alle generasjoner.
3. Fellesskap og fordypning i Bibelen.
4. Leirarbeid for barn og ungdom.
5. Misjon.

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

STRANDTORGET
De tradisjonsrike Markedsdagene på Strand engasjerte 70-90 frivillige,
bidro med store summer til driften og samlet hundrevis av ivrige kjøpere.
For mange som kom var dette den gangen i året da de tok turen ut til
Strand. Markedsdagene har vært viktige for visjonen vår om et åpnere
Strand. Et sted som blir oppdaget og brukt av stadig flere mennesker.
Selv sier jeg det ofte: «Strand har en mye lavere terskel enn et hvilket
som helst bedehus.» Det gir oss en unik mulighet til å vise frem Strand
og mulighetene stedet gir. I tillegg gir det oss muligheten til å gjøre kjent
det arbeidet vi driver i Normisjon og Acta, både regionalt og lokalt. Et
åpnere Strand er derfor viktig for alt arbeidet vi driver regionalt. Det vi
får til her kan gi ringvirkninger ut i regionen.
15.-17. oktober arrangerer vi STRANDTORGET. Dager med salg av
ulike varer, kafeteria, loddsalg med mere. Vi satser på mange ulike
salgsprodukter. Stor bredde på varer som selges tror vi vil trekke mange
til Strand og videreføre visjonen om et åpnere Strand.

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

REGIONENS DAG
Et mål for regionstyret er at vi årlig skal ha regionale storsamlinger tre
steder i regionen: Hallingdal, Drammen og Strand. I år får vi til to av tre
slike samlinger. I Hallingdal hadde vi regionens dag på Gol Bedehus 20.
september og på Strand inviterer vi til regionens dag 20. oktober. Å
bygge fellesskap på tvers av forenings-grenser og generasjoner er
viktig i arbeidet med å styrke framtidas Normisjonsarbeid både lokalt og
regionalt. Det er tredje året på rad vi inviterer til dette på Strand. Jeg
håper vi blir mange som kommer sammen for fellesskap, oppbyggelse
og inspirasjon!

BIBELKONFERANSEN
For noen uker siden gjorde jeg meg opp noen tanker både over tematikk
jeg selv har tatt for meg i egne prekener og i prekener og taler jeg har
hørt. Det slo meg at det er mange temaer jeg ikke har hørt prekt over fra
en talerstol på veldig lenge, og noen bibelske temaer kan jeg ikke huske
om jeg noen gang har hørt det bli talt over. Noen av disse temaene
kommer på Bibelkonferansen på Strand. Å fordype seg i Bibelen tror
jeg vi skulle ha gjort mye mer av. Både for oss selv og i det store
fellesskapet. Bibelkonferansen gir oss den muligheten, og både tematikk
og foredragsholderne vi har fått, gjør at jeg er overbevist om at dette blir
bra. Dette er konferansen du bør få med deg denne høsten!
I tillegg til disse tre arrangementene skal Acta ha leir for 4.-7.klasse
første uka i oktober og lørdag 12. oktober går vi sammen med
Gjennestad om en Solidaritetsdag, der fokus er på vårt misjonsarbeid i
Bangladesh. Med alle disse fem ulike arrangementene i oktober får du et
godt bilde av hva som er regionens satsingsområder i årene fremover.
Svein-Tony Gårdsø

B-KARAD´N
KOMMER TIL REGIONENS DAG
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 og synge på
festmøtet kl.17.00.

BIBELCAMPING PÅ STRAND 22.-26. JULI 2020

Foredrag - konserter - forestilling - gudstjeneste
Åtte foredrag, to konserter, en forestilling og en
gudstjeneste er hva du får med deg om du velger å
være med på hele Bibelkonferansen. Og det er gode
grunner til å få med seg alt! Aktuelle og spennende
temaer med dyktige foredragsholdere og musikalske
høydepunkt med konserter av både Jan Tore Saltnes og
John og gutta. Forestillingen «Josef - drømmenes
konge» av Birgitte Elin Bjørnstad er det også verdt å få
med seg.
Ungdomskonferansen
Parallelt med Bibelkonferansen blir det arrangert
Ungdomskonferanse. Denne er et samarbeid mellom
Acta i Telemark og Acta i vår region og den vil være
både i Norkirken Sandefjord og på Strand. På
Ungdomskonferansen blir det med et team fra
Skjærgårds fredag kveld. Actaleder sentralt, Kristian
Øgaard, blir med som underviser på Ungdomskonferansen som er for aldersgruppen 8. kl. og oppover.
Fellesgudstjeneste
Søndag samles vi til en fellesgudstjeneste på Strand
der Kristian Øgaard blir med som taler. Vår egen
Actaleder, Vegard Skjeggestad, slutter som Actaleder i

løpet av november og han vil bli takket av på denne
gudstjenesten.
Søndagsbuffet og pizzabuffet
Trioen «John og gutta» har sunget sammen i 25 år.
Søndag 27. oktober kl.17.00 inviterer de til
jubileumskonsert i Norkirken Sandefjord. Denne
konserten avslutter årets Bibelkonferanse.
For de som synes det blir litt lenge mellom gudstjeneste
og konsert så blir det både søndagsbuffet og
pizzabuffet på Strand fra kl.13.00-16.00.
Søndagsbuffet: pr. person kr.250,- (v) kr.125,- (b)
Pizzabuffet: pr. Person kr.130,- (v) kr. 60,- (b)
Påmelding og priser
Mer informasjon om Bibelkonferansen finner man på
nettsidene til Normisjon og Strand. Påmelding gjør man
direkte via nettsidene. Dagspass på konferansen uten
mat kr.500,-, med mat (lunsj og middag) kr.675,- Priser
for overnatting med mer finner man også på nettsidene.
For spørsmål rundt Bibelkonferansen eller
Ungdomskonferansen kan man også ta kontakt med en
av de ansatte i regionen på telefon eller mail. Mer
informasjon finner du også på siste side av Strand-Nytt.

sjon og
Informa
ing:
påmeld

n.no
normisjo
Stig Magne Heitmann
«De forfulgte kristne»

Geir Otto Holmås
«To utganger av livet»

Kjell Arne Norum
«Bibelen og miljø»

/vebu

Torbjørg Oline Nyli
«Åndelige
besteforeldre.»

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

Truls Åkerlund
«Feil fortelling fortalt»

Besøk av biskopen i Tunsberg
I september var biskop Jan Otto
Myrseth på besøk. Han tok i våres et
initiativ der han ønsket å komme på
besøk til bl.a. Strand, for å bli bedre
kjent med stedet og arbeidet til
Normisjon. Vi fikk presentert Strand og
arbeidet rundt om i regionen. Over en
lunsj fikk vi også delt både tanker,
meninger og strategier. Takk for
initiativet fra biskopen!

Felles stabsdager med Agder og
Telemark
I september har også Strand vært
vertskap for felles stabsdager mellom
stabene i Normisjon region Agder,
Telemark og oss i VeBu. Her fikk vi
blant annet drøftet noen av de
utfordringene Normisjon står i og hvilke
muligheter vi ser for Normisjon i årene
fremover.

Ledergruppa på hovedkontoret
har hatt ledermøte
Hovedkontorets ledergruppe var på
Strand i september. Ruben Heitmann
sa blant annet i sin informasjon om
Strand: «Vi tar mål av oss i bli
Normisjons beste leirsted innen 10 år.»
Det er gledelig at man også sentralt i
organisasjonen bruker Strand til både
store og små samlinger. Vi er gjerne
vertskap for mer av det.

Generalsekretæren kommer

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

Svein Granerud
«Jesus i Det gamle
testamentet.»

Regionstyret har ønsket besøk av
generalsekretær Anne Birgitta
Langmoen Kvelland til et av sine
styremøter. På regionstyremøtet i
oktober kommer generalsekretæren.
Generalsekretæren er for tiden
sykemeldt, og hvis det vedvarer vil ass.
generalssekretær, Ole Martin
Rustaden, komme i stedet. Svein
Granerud blir også med fra
hovedkontoret.

Strands historie
Del 3 av Strands historie - «Stamfaren»
- kommer først i neste nummer av
Strand Nytt. De første 11 kapitlene i
Strands historie er nå samlet i et hefte
som tar for seg historien fra ca. 850 1860. Heftet kan fåes tilsendt fra
regionskontoret for kr. 100,- Det vil
også være mulig å få dette på
regionale arrangement både på Strand
og andre steder i regionen. I løpet av
høsten/ vinteren regner vi med at
Strands historie frem til 1939, da
leirhistorien begynner, vil være klar.

STRANDTORGET

15.-17. OKTOBER

I snart 30 år har det vært Markedsdager i
begynnelsen av oktober. Dagene har engasjert
mange frivillige og bidratt med store beløp inn i
driften av Strand. Markedsdagene har helt klart
også vært med på å gjøre Strand mer kjent
utenfor egen organisasjon.
I høst fikk Strand utleie på de helgene som kunne
ha vært aktuelle for Markedsdager. Inntektene på
de aktuelle helgene er såpass stor at det ikke var
verdt å si nei til dette til fordel for Markedsdagene.
Det har også de siste årene vært utfordrende og
en langt større jobb å få på plass alle frivillige det
er behov for både i dagene før og under selve
markedet. Vi har også sett at inntektene - til tross
for at de fremdeles er høye - har blitt mindre de
siste årene. Det var derfor flere grunner til at vi
etter Markedsdagene i fjor bestemte oss for å ta
en pause. Vi har siden da tenkt og drøftet om vi
kan finne på noe nytt som gir oss noe av den
samme effekten som Markedsdagene. Følgende
kriterier lå til grunn da vi skulle finne et nytt
konsept. Det skal da:
- gi inntekter til Strand
- ivareta visjonen om et åpnere Strand
- ikke kreve så mye frivillig mannskap
- ikke legge beslag på helger som Strand kan
tjene godt/ bedre på ved annen utleie
Idéen om en form for salgsmesse dukket opp
tidlig, og med litt idémyldring rundt navn og noen
flere forslag på aktuelle datoer så landet vi på at
vi skulle arrangere STRANDTORGET
15.-17.oktober.
Kreativitet og mangfold
Vi vet at det er mange kreative mennesker blant
våre egne medlemmer, og vi er rimelig sikre på at
noen kjenner noen som på hobbybasis driver og
lager ting. STRANDTORGET er stedet for å vise
dette frem og å selge.

markedsføring både internt i egen organisasjon
og til aviser med mer. Vi skal gjøre det vi kan for
å skape blest om dette.
Kafeteria - lotteri - grønnsaker - hjemmebakst
Det blir kafeteria alle dager fra kl.12.00-19.30. I
tillegg vil vi ha salg av hjemmebakst fra Strand
og lotterier der man både kan vinne kaker og
produkter fra de ulike salgsbodene. Vi
undersøker også mulighetene for å ha noe salg
av grønnsaker, slik at vi viderefører noe av det
som var populært på Markedsdagene.
Strikkeklubben på
Strand stiller opp
Denne klubben
samles til fellesskap
på Strand
annenhver torsdag .
I løpet av året
strikker og syr de
produkter som de
normalt har solgt på
Markdesdagene. I
år blir de med på
STRANDTORGET.

KOSTNAD
Kostnaden ved å ha salgsbod er å gi et
av produktene som selges til utlodning.
Det vil vil være utlodning alle dager.
Inntektene fra loddsalget går til Strand.
Utover det vil det ikke koste noe å ha
salgsbord. Det har kommet spørsmål om
man kan gi mer av salgsinntektene til
Strand. Dette står hver selger fritt til å
bestemme selv.

ÅPNINGSTIDER
Strikkeklubben vil

Hold deg
ha eget salgsbord.
oppdatert
Vi jobber med flere
ting som kan bli
aktuelt under STRANDTORGET. «Byttehjørne»,
samarbeid med Gjennestad vgs, miniauksjon
med mer. På Normisjon og Strand sine nettsider
og facebooksider vil vi legge ut mer informasjon
når flere brikker faller på plass. Her vil vi også
legge ut en fullstendig liste over hvilke produkter
det vil være mulig å få kjøpt på
STRANDTORGET. Denne lista vil bli lagt ut helga
før.
Ta kontakt om du har produkter du vil selge.

Regionalt og fra Strand sin side vil vi - i tillegg til å
tilby gratis salgslokaler - ta ansvaret for

SALGSBORD - NOE FOR DEG?
Vi vet at det er mange som lager ting selv
for salg eller som selger ulike produkter
på vegne av andre firmaer.
Håndarbeider, velværeprodukter, kort,
bilder/ malerier, Tuppeware, blomsterdekorasjoner, figurer, egenproduserte
vesker, spill og mye mye mer. Ønsker du
å ha et salgsbord eller to på
STRANDTORGET?
Ta kontakt med regionskontoret.

STRANDTORGET vil være åpent alle
dager fra kl.12.00 - 19.30. Om du ønsker
å ha salgsbord alle dager, kun en av
dagene eller kun formiddag eller kveld
så bestemmer du dette selv. Det er viktig
at dette blir gitt beskjed om når du
booker salgsbord.

KAFETERIA
Det blir kafeteria og salg av både
påsmurte rundstykker, middagsretter og
kaker. Det vil også bli mulighet til å kjøpe
meg seg noe hjemmebakst.

Velkommen til STRANDTORGET!
BESTILL SALGSBORD

Vi håper at mange vil finne veien til STRANDTORGET, selvom det er i
overkant å håpe på køer som det har vært til Markedsdagene.

kt med
Ta konta et om du
kontor
d.
regions
algsbor
ønsker s

Ta kontakt med administrasjonsleder
Gunn-Marit Eriksrød Selle eller
regionleder Svein-Tony Gårdsø om du
ønsker å bestille salgsbord på STRANDTORGET. (Se kontaktinformasjon siste
side.)

STRANDTORGET
KL.12.00-19.30

Gaveaksjon for videre
oppussing av Strand

Villa´n er tømt!

Da vi på begynnelsen av 1990-tallet investerte i nytt kloakkanlegg, ble det satt i gang en stor
innsamlingsaksjon. Alle givere som ga penger fikk i etterkant tilsendt takkekort. Teksten på disse
kortene var som følger: «Vi ber om at gaven du har gitt blir til velsignelse for det videre arbeidet i
kretsen og på Strand.» Kanskje en tekst som ikke helt passet til gavens formål.
I vinter pusset vi opp både festsalen og spisesalen. Det er ingen som har vært på Strand det siste
halvåret som ikke har lagt merke til at vi har pusset opp. Det har blitt flott, det var nødvendig og det
har ført til økt omsetning. En større interesse både for regionen og for Strand er også noe jeg har
merket meg i kjølevannet av den oppussingen vi har gjort siste året. Takkekortet som ble sendt ut
på begynnelsen av 1990-tallet ville derfor ha passet godt på de prosjektene vi har gjort siste året:
«… til velsignelse for det videre arbeidet i kretsen og på Strand.»
I sist styremøte gjorde regionstyret følgende vedtak:
«Regionstyret ønsker å bevilge kr. 250.000,- til oppgradering av sikringsskap. Videre ønsker
vi å bevilge ytterligere kr. 250.000 til oppussing av toaletter med forutsetning om at
pengegaver andre givere gir vil bidra til å fullfinansiere dette prosjektet.»
Styret var også tydlige på at ingen av prosjektene kan påbegynnes før pengene for Villatomta er
kommet «på bok» og evt. andre gaver og tilskudd er gitt.
Neste oppussingsprosjekt på Strand er sikringsskap, toaletter og gang. Deretter kommer peisestua.
Kanskje er det ikke ordlyden i takkekortet fra 1990-tallet som passer på de prosjektene som ligger
foran oss, men det er helt nødvendige oppussingsprosjekter for å sikre en forsvarlig og god drift av
Strand i årene fremover. Vi har blitt sterkt oppfordret til å oppgradere sikringsskapene våre til
dagens standard da de vi har utgjør en brannfare og en fare for våre ansatte. For sikkerheten både
for leietakere og brukere av Strand, er det derfor helt nødvendig at vi gjør noe med dette.
Flere toaletter og en oppgradering av de nåværende, er et behov som har vært nevnt av mange
gjester. Vi ønsker nå å komme i gang med dette.
Regionstyret har i vedtaket som ble fattet i sist styremøte
sagt ja til å oppgradere sikringsskapet og pusse opp
toaletter. Ingen av disse prosjektene settes i gang før vi
har pengene fra Villatomta «på bok». Styret er klar over at
summen som er innvilget ikke er nok til å dekke
prosjektene. Vi er derfor avhengig av små og store gaver.
Vi har søkt om tilskudd til prosjektene og regner med at vi
får svar på dette i løpet av oktober/ november. Den siste
uken har vi også mottatt en anonym gave på kr.105.000 til
dette.
Oppussingen av toaletter er budsjettert til ca. kr.825.000,
og for sikringsskapet er budsjettet kr. 250.000.
Tilskudd og gaver utover det som regionstyret har innvilget
vil være avgjørende for hvor mye vi får gjort av dette denne
høsten. For driften av Strand vil det være gunstig at det blir gjort i november/ desember, da det er
måneder med liten aktivitet og ikke vil gå utover inntektsgrunnlaget til Strand.
Med bakgrunn i et ønske og et behov for videre oppussing
på Strand, oppfordrer vi derfor til en gaveaksjon til
oppussing på Strand.

Ønsker du å være med å gi så kan du benytte deg
av kontonummer:

3000 14 71550

eller vipps

548273

Merk gaven: «Oppussing»

På begynnelsen av 1880-tallet startet Martinius og
Alice Marie Bolt opp med pensjonatvirksomhet Strand pensjonat og kystsanatorium. Stedet ble etter
kort tid et av landets mest velrennomerte pensjonater
og det var behov for å øke sengekapasiteten. «Villa
´n» sto klar til å ta i mot sommergjester i 1901.
Da Indremisjonen startet sin leirvirksomhet i 1939 var
«Villa´n» stedet der deltakerne overnattet. Tusenvis
av deltakere har overnattet i «Villa´n». Historier om
overfylte rom, tannpuss og toalettbesøk er mange.
Når noen har kommentert at det er så frodig på
baksiden av «Villa´n» har jeg mange ganger gitt en
forklaring på hva som nok er årsaken til dette.
Først på begynnelsen av 1980-tallet sluttet man helt
å bruke «Villa´n» til overnatting. Nye brannforskrifter
satte «kroken på døra», og fra da av var det kun
hyttene som ble brukt til overnatting. I stedet tok man
i bruk «Villa´n» som lager til alt man tenkte var kjekt å
ta vare på. Mannfolk-gjengen som stilte opp på
dugnad nå i september for å tømme «Villa´n» fikk
erfare at det er mye som har blitt lagret i løpet av
årens løp. Over 30 kubikk ble fylt opp i containere!
Bygget er nå tømt og vil som kjent overdras til
kjøperen av «Villatomta». En viktig del av Strands
leirhistorie er knyttet til dette bygget, men den
historien lever videre både i minner og i skriftlig
dokumentasjon.

MINNEGAVER
Strand mottar fra tid til annen minnegaver i
forbindelse med dødsfall. I september
mottok vi en minnegave på kr. 23.200 i
forbindelse med Hege Manneråk sin
bortgang. Hege var ansatt som
yngresarbeider i Vestfold krets av
Indremisjon fra 1967 - 1971 , og hun
hadde i alle år et varmt hjerte for Strand og
for leirarbeidet. Å motta slike gaver er alltid
vemodig. Vi takker for gaven som er gitt og
lyser fred over Hege Manneråk sitt minne.

Økonomi og likviditet
Nøkkeltall pr. 31. juli
Det er mye å glede seg over når det gjelder
regionens økonomi. Økte underskudd har vært en
gjenganger fra år til år. Regnskap fra måned til
måned gjennom hele dette året viser at vi har snudd
denne utviklingen, og det er stor grunn til å tro at vi i
2020 - i tråd med regionstyrets vedtak - vil ha balanse
i regnskapet. Tallene pr. 31. juli gir grunn til stor
optimisme og her kommer noen nøkkeltall.
Gaveinntekter har så langt i år økt med kr. 355.507.
Flere givere, nye givere og større beløp er
hovedårsaken til dette. Det gledelige er også at det er
andre året på rad at gaveinntektene til regionen øker.
Fordelt på de tre avdelingene er gaveøkningen fordelt
slik: Normisjon kr. 170.027, Acta kr. 51.894 og Strand
kr.133.586.
Salgsinntekter for Strand har økt med kr.768.572 i
forhold til 2018. Større aktivitet og tettere oppfølging
av kunder er hovedårsak til dette resultatet. Et
resultat som er bedre enn det vi våget å håpe på.
Strand har også mye utleie frem til midten av
november, slik at det er god grunn til å tro at
salgsinntektene for Strand vil bli betydelig høyere enn
for 2018.
Andre driftsinntekter har økt med kr. 205.572.
Hovedårsaken er at vi hadde Markedsdag på Strand i
mai og at Acta har hatt en betydelig økning i antall
leirdeltakere denne sommeren, noe som gir økte
inntekter.
På utgiftssida har vi en økning i lønn, varekostnader
og inventar på kr. 670.884,- Økninger på lønn er som
forventet da vi i 2019 har hatt faste ansatte i stillinger
som sto vakante i første halvdel av 2018.
Varekostnader har økt i takt med økt aktivitet og er
også som forventet. Økte kostnader på inventar er
som budsjettert og har ført til at vi har fått fornyet flere
ting som vi har «satt på vent» de siste årene.
Det er også økning i andre driftskostnader på
kr. 132.464. I denne posten ligger blant annet egne
arrangement som regionen eller Strand har stått som
arrangør for. Posten viser at vi som eiere av stedet
også bruker stedet mer, og det er i tråd med
regionens strategi for Strand.
Oppussingen av festsal og spisesal har i år kommet
på kr. 1.203.414. Dette er i tråd med det oppussingsbudsjettet som ble vedtatt i 2018 for festsalen og
spisesalen.
Totalregnskapet viser et underskudd for alle tre
avdelinger (Normisjon, Acta og Strand) på
kr. 1.959.762, noe som er kr. 1.002.864 dårligere en
på samme tid i fjor. Dette resultatet krever en
nærmere forklaring.

av dette ble avsatt i 2019, til tross for at mye av
oppussingen har skjedd dette året. Dette er noe vi
ser skulle ha vært gjort, og det hadde gitt oss et helt
annet resultat i 2019 - og i større grad vist oss et
riktigere bilde av den økonomiske utviklingen for
regionen, herunder også Strand. For fremtiden vil
dette bli gjort annerledes og det er gjort grep som
gjør at dette ikke vil gjenta seg. Det jobbes også
med regnskapsteknisk løsninger som gjør at utgifter
med regulering av tomter på Strand ikke skal føres
inn i driftsregnskapet for Strand. Også det vil gi oss
et mer riktig bilde av den økonomiske utviklingen.
Har vi dette med oss i den totale vurderingen av
regnskapet for regionen samlet pr. 31. juli 2019, er
det grunnlag for å si at vi har god kontroll over den
økonomiske situasjonen til regionen. Av et totalt
underskudd på kr. 1.959.762 pr. 31. juli står
oppussing og regulering av tomter for kr. 1.419.000
av det total underskuddet. Hadde vi ikke tatt med
disse to postene vil underskuddet pr. 31. juli vært på
kr. 540.762. Det er kr. 489.612 bedre enn på
samme tid i fjor.
Hver avdeling for seg
Hvis vi tar hver avdeling for seg, så viser det pr. 31.
juli følgende tall.
Normisjon:
- kr. 237.305,Acta:
+ kr. 7.975,Strand:
- kr. 311.432,- *
TOTALT
- kr. 540.762,Alle tre avdelinger ligger bedre an enn budsjett og
det er grunn til å tro at vi vil kunne komme ut med et
underskudd som er i tråd med det regionstyret
vedtok for 2019. Regionstyret har også vedtatt at
2020 er året vi skal gå i balanse i alle avdelinger, og
utviklingen vi nå ser, tyder på at dette vil vi klare. Det
er derfor grunn til å holde fast ved at det er en positiv
utvikling i regionens økonomi.
* For Strand er oppussing og regulering tatt ut av det
ordinære driftsregnskapet. I underskuddet for Strand på
kr. 311.432 ligger også avskrivninger på kr. 255.491

Likviditet
Det er kjent for mange, og også skrevet om i Strand
Nytt tidligere, at regionen siden mars/ april har hatt
store utfordringer i forhold til likviditeten. Dette
skyldes at oppgjøret for Villatomta på Strand ikke
kom da vi forventet at dette skulle komme. Penger
fra dette oppgjøret skal blant annet gå til dekke det
forskuddet regionen ga i forhold til oppussing på
Strand og til å dekke de kostnadene vi har hatt i
forhold til regulering av Villatomta. Når disse
pengene kommer vil også den likvide situasjonen for
regionen bedre seg betraktelig.

Oppussing og regulering
Det er to store poster som er årsak til det store
underskuddet; oppussing og regulering av tomter.
Oppussing på Strand:
kr. 1.211.000
Regulering av tomter:
kr. 208.000
TOTALT
kr. 1.419.000
I 2018 fikk vi kr. 1.300.000 i ekstraordinære gaver
som var øremerket oppussing på Strand. I tillegg
bevilget regionstyret kr.650.000 til oppussing som et
forskudd på salget av Villatomta. De ekstraordinære
gavene ble inntektsført i 2018-regnskapet og ikke noe

Oppgjøret for salget av Villatomta vil løse de
likvide utfordringene for regionen.

Dette må også sies om den
økonomiske situasjonen
Det har det blitt sagt og skrevet noe om dette
før, men det er grunnlag for å si noe om det
også nå.
Årsaker til likviditetsutfordringene
1. Regionen samlet, med alle avdelinger,
gikk på et stort underskudd i 2018, noe
som ga et kraftig innhogg i den
kassakreditten vi har. Store deler av
underskuddet var forventet i 2018, mye på
grunn av et turbulent år på Strand. Det ble
også foretatt oppsigelser i fjor for å
redusere underskuddet for 2018, men
virkningene av disse oppsigelsene ser vi
først for fullt i år.
2. Regionsstyret forskutterte kr. 650.000 av
salget for Villatomta til oppussingen av
Strand i vinter, da vi hadde fått signaler
om at oppgjøret for dette salget ville
komme i februar/ mars i år. Dette
oppgjøret venter vi fremdeles på, og det er
forventet at vi får dette oppgjøret i oktober.
3. De første 4-5 månedene av et år er alltid
dårligere inntektsmåneder enn de neste
4-5 månedene. Utgiftene har derfor vært
høyere enn inntektene i januar - mai, noe
som gjør at vi har måttet tære på det lille vi
hadde igjen av midler. I juni var vi nødt til å
ta opp lån for å løse de akutte økonomiske
utfordringene. Disse lånene vil bli
tilbakebetalt når oppgjøret for Villatomta
kommer.
Denne saken har engasjert mange, og det er
regionsstyret takknemlige for. Det viser at vi
står sammen også når ting blir vanskelig.
Betydelig økning i gaveinntekter forteller om
samhold og felles ansvar. Takk!
Påstand: oppussingen på Strand ble dyrere
enn antatt.
Det stemmer ikke. Budsjettet for oppussingen
var på kr.1.950.000,-, der 1,3 mill var
øremerkede gaver til dette prosjektet. Når
oppussingen nå er ferdig (noen tiltak ble lagt
på is), så kom totalsummen på kr. 2,2 mill. Av
dette har Strand fått tilbake ca. kr. 300.000 i
momsrefusjon. Oppussingen holdt seg derfor
innenfor budsjett.
Hvordan skal oppgjøret for Villatomta
brukes?
Villatomta er solgt for kr. 5,2 mill og av dette
beløpet kommer kr. 2,6 mill nå i høst. Resten
kommer - som en del av avtalen i
kjøpekontrakten - senest 18 måneder etter
første betaling. Regionstyret har vedtatt at de
første kr. 2, 6 mill skal brukes slik:
1. Tilbakebetale private lån kr. 350.000,2. Nedbetale kassakreditten kr.650.000,3. Buffer for fremtid drift kr. 1.000.000,4. Videre oppussing av Strand kr. 500.000,En videre oppussing av Strand vil ikke starte
før oppgjøret for Villatomta er «på bok».
Rammen for videre oppussing vil først bli
vedtatt senere i høst, da styret også ønsker en
oversikt over eventuelle ekstraordinære gaver
til oppussing.

SISTE NYTT
Strand - Normisjon - Acta
Elin-Merete Fortuck sluttet som
kjøkkenleder på Strand 25. september.
Stillingen som kjøkkenleder vil bli lyst ut i
løpet av oktober. Vi satser på å ha ny
kjøkkenleder på plass i februar/ mars neste
år. Sølvi Sannerhaugen og Reidar Wang
går inn som kokker på Strand i tiden
fremover.

Arbeidet til Aktiv Senior har i flere år vært ledet av et
seniorutvalg med Tor Bringaker i spissen. Fra 1.
november går Tor over i pensjonistenes rekker og
flere i utvalget har tidligere signalisert at de ønsket
avløsning. I september var utvalget, sammen med 8
andre seniorer, samlet på Strand for å drøfte veien
videre for seniorarbeidet. Hvilke tilbud er det behov
for? Og hvordan kan arbeidet organiseres fremover?
Det kom opp mange gode idéer på program og
satsingsområder som skal tas med videre. Det ble
også fra regionlederen foreslått en ny organisering
av arbeidet, der man går bort fra utvalgsmodellen og
i større grad satser på ressursgrupper. Dette vil
begrense mengden av arbeidsoppgaver, man vil i
større grad få jobbe med det man er mest engasjert
av og det vil gjøre at flere blir involvert i
seniorarbeidet. Gruppa som var samlet ga
tilbakemeldinger på at dette kunne være en god
måte å jobbe på fremover.
Seniorutvalget ble takket for innsatsen og fikk
honnør for bredden de har hatt av arrangement.

***
Fjorten seniorer samlet for å drøfte
veien videre for Aktiv Seniors arbeid i
regionen.

Gunn-Marit Eriksrød Selle begynte som
administrasjonsleder 1. september. Hun vil
ha en 80 % stilling der hun vil få oppgaver
både for Normisjon, Strand og Acta. En
fordeling av stillingsprosent mellom de tre
avdelingene vil vi bruke litt tid på å finne ut
av. Gunn-Marit får kontor på Strand og hun
vil være på kontoret tre dager i uka. En dag
i uka vil hun ha hjemmekontor.
***

Takk til Bjørge Olsen, Rolf Berling,
Berit Pettersen Backe, Tor Bringaker
og Jan Erik Larsen.

Julefesten flyttes!
Den tradisjonsrike julefesten/ medarbeiderfesten i desember flyttes til
fredag 31. januar 2020. Det er flere grunner til at vi i år flytter denne til
etter nyttår.
1. Legge til rette for at en del yngre også kan komme. Tilbakemeldinger fra
denne generasjonen er at desember er en veldig hektisk måned.
2. Blir det oppussing på Strand i november/ desember vil det være
toaletter og sikringsskap som skal tas. Det betyr at vi risikerer å være uten
strøm og toaletter.
Program og invitasjoner vil bli sendt ut rett over nyttår.

Tor Bringaker blir pensjonist fra 1.
november og han avslutter da 41 års
tjeneste i Santalmisjon/ Normisjon. Tor vil
ha sine siste arbeidsdager på
Bibelkonferansen 24.-27. oktober.
Med administrasjonsleder på plass vil
regionleder få mer tid til utadretta
virksomhet, og noen av Tors oppgaver,
særlig møte -og reisevirksomheten vil bli
overtatt av regionleder.
***
Vegard Skjeggestad slutter som Actaleder
i november/ desember. Han har fått ny jobb,
og begynner i denne i løpet av november.
Stillingen som Actaleder vil bli lyst ut i
oktober med tanke på ansettelse i februar/
mars neste år. Det arbeides med å få noen
inn på noen oppdrag frem til ny Actaleder er
på plass.
***

DUGNADSHJELP
Utover høsten er det behov for mye praktisk hjelp på Strand, ikke minst i forbindelse med
alle arrangementene i oktober. Her er noe av de oppgavene det er behov for hjelp til.
STRANDTORGET
15.-17. OKTOBER
•
Salg i kafeteria, vaffel og kiosksalg
•
Kjøkkentjeneste
•
Loddsalg
Åpningstider alle dager fra kl.12.00-19.30.

BIBELKONFERANSEN 24.-27.
OKTOBER
•
Ordne i stand og servere frokost
•
Servere lunsj + oppvask
•
Servere middag + oppvask
•
Servere kveldsmat + oppvask

REGIONENS DAG
20. OKTOBER
•
Servere middag kl.13-16
•
Kjøkkentjeneste kl.13-16
•
Servere kaffe & kaker kl.19-20

Kontaktperson:
Ruben Heitmann
Tlf.: 472 70 877
E-post: ruben.heitmann@normisjon.no

Årsmøte for regionen blir neste år på KRIK
Høyfjellssenter i Hemsedal 12.-14. juni.
Regionstyret ønsker denne gangen å legge
årsmøtet til en fellesskapsweekend for alle
generasjoner. Høyfjellssenteret og
områdene rundt gir gode muligheter for
program og aktiviteter som vil passe både
for barn, ungdom og voksne.
Seniordager i forkant av weekenden er
foreløpig på idé-stadiet.

Returadresse:
Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233
3237 SANDEFJORD

13.30
18.00

FREDAG
09:30
11:00

19:00

LØRDAG
09:30

11:15
13:00
14:00
19:00

17:00:

Stig Magne Heitmann
De forfulgte kristne
Kjell Arne Norum
Bibel og miljø
Torborg Aalen Leenderts
I møte med lidelsen.
Finnes det en kjærlig Gud?
KONSERT
Jan Tore Saltnes

Oskar Skarsaune
Etterlyst: Bergprekenens Jesus Har folkekirken glemt ham?
Svein Granerud
Jesus i Det gamle testamentet
Svein Granerud - fortsetter
Torbjørg Oline Nyli
Åndelige besteforeldre
FORESTILLING
Birgitte Elin Bjørnstad
Josef - drømmenes konge

Fellesgudstjeneste med
Ungdomskonferansen
Kristian Øgaard
JUBILEUMSKONSERT
John og gutta
Norkirken Sandefjord

REGIONSKONTORET
Østerøyveien 233 - 3237 Sandefjord
Regionleder:
Svein-Tony Gårdsø
Tlf.: 953 36 440
E-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
Forkynner/ misjonskonsulent:
Tor Bringaker
Tlf.: 458 69 863
E-post: tor.bringaker@normisjon.no

John og gutta

SØNDAG
11:00

Geir Otto Holmås
To utganger av livet
Truls Åkerlund
Feil fortelling fortalt
Familiemøte v/
Norkirken Sandefjord

Birgitte Elin Bjørnstad

13:00

Kristian Øgaard

TORSDAG
10:30

Dagspass uten mat: kr. 500,Dagspass med lunsj og middag: kr. 675,For flere priser og overnatting - sjekk normisjon.no/vebu

Konsert - Jan Tore Saltnes fredag kl.19.00
Billett kr. 200,- pr. person (inkl. i dagspass fredag)

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

NETTSIDER

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

acta.no/vebu

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

Normisjon, Acta og Strand har egne
facebooksider.

normisjon.no/vebu

strand-sandefjord.no

