
Bedehus med 
mye historie 
Visste du at 
det i 
Telemark, 
Vestfold og 
Buskerud 

er mer enn 
60 bedehus 

som eies helt eller 
delvis av lokale Normisjonsforeninger 
eller Norkirker?


I de to regionene har vi bedehus som 
først ble brukt som kornlager og som 
hvilehjem. Vi har bedehus som ble 
beslaglagt av tyskerne under krigen og 
bedehus som på 40 og 50-tallet 
opplevde vekkelse da datidens 
«Snåsamann» besøkte bedehuset. I 
Telemark finner vi også den første 
Indremisjonsforeningen som ble stiftet, 
året var 1853. Det som skjedde da la 
grunnlaget for Indremisjon og det som i 
dag er Normisjon.  Det er sikkert heller 
ikke så mange som vet at i et av våre 
bedehus finnes det en innendørs 
klatrevegg. 


Bedehus og Norgesferie 
Denne sommeren må vi feriere i eget 
land. Vi er oppfordret av både 
myndigheter og reiseliv til å reise rundt 
og oppdage Norge. Sammen med region 
Telemark lanserer vi 1. juni 
Bedehusjakten. På vår nettside, 
normisjon.no/vebu, vil du fra samme dato 
finne et kart over Telemark, Vestfold og 
Buskerud der alle bedehusene er 
markert. Her kan du lese om 
severdigheter og turopplevelser i 

bedehusenes nærområder. Det 
er muligheter til å besøke både 
kyst, innland og fjellheimen. 
Reiseruta legger du opp slik du 
selv ønsker. Du har hele 
sommeren på deg. 
Bedehusjakten varer fra 1. juni - 
31. august.


Bedehusjakten som 
konkurranse 
Vi håper mange vil være med på 
Bedehusjakten. Påmelding 
finner du på vår nettside. Når 
du er registrert, får du et 
deltakernummer tilsendt på e-
post. Har du ikke tilgang til e-
post/ internett, ta kontakt med 
regionkontoret så finner vi en 
løsning. Pris for å delta er: 

kr.150,- for voksne, kr. 50,- for 
ungdom (15-25 år) og for kr.25,- 
barn.


På Bedehusjakten samler du 
poeng for hvert bedehus (varier 
fra 1-3 poeng) du besøker. 
Hvert poeng gir deg et lodd i 
trekningen av flotte premier i 
september. Det er premier i alle tre 
alderskategorier. 


Når du kommer til bedehusene, vil du 
finne en plakat som sier mer om 
bedehusets historie, et bibelvers, poeng 
som bedehuset gir — og igjen tips om 
severdigheter og turopplevelser. 


Som deltaker tar du et bilde av 
bedehuset når du er der, eller en selfie av 
deg/ dere foran bedehuset. 

Dette sendes på sms sammen med 
deltakernummer til et telefonnummer 
som vil bli oppgitt ved registrering.


Oppdag Norge i sommer!  
Bli med på Bedehusjakten,  
og oppdag også en viktig  
del av norsk kulturarv og 

bedehushistorie! 
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SOMMER I NORGE MED BEDEHUSJAKT

Et eksempel på hva du vil finne av 
informasjon på plakatene på bedehusene.

Lanseres på 
normisjon.no/vebu/

bedehusjakten  
1. juni
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SMITTEVERNTILTAK VED 
GJENÅPNING 

Fra 7 mai åpnet regjeringen for små 
arrangementer på offentlige steder. 
Forutsetningen er

- at et enkelt arrangement har maks 50 

personer til stede

- at det er en ansvarlig arrangør som kan 

ivareta smittevernsreglene

- at det er plass nok til minst en meters 

avstand mellom de som er til stede

- at ansvarlig arrangør holder oversikt over 

alle som er til stede

- at det oppfordres til og gis mulighet/ 

tilgang til hyppig håndvask


Personer i karantene eller som er syke med 
feber og luftveisproblemer, skal holde seg 
hjemme. 


Regionalt har vi utarbeidet en 
samitteverntiltak som gjelder både 
Normisjon, Acta og Strand. Den omfatter 
arrangementer og møter, leirer, matservering 
og utleie ved overnatting på Strand. Tiltakene 
finner du i sin helhet på nettsidene både til 
Normisjon, Acta og Strand. Disse vil bli 
oppdatert etterhvert som det kommer nye 
retningslinjer fra sentrale myndigheter. 


Vi har også laget en veileder som gjelder 
gjenåpning av møtevirksomheten i lokale 
Normisjonsforeninger/ kirker. Denne kan 
lastes ned fra nettsiden eller fås tilsendt. Av 
de generelle smittevernreglene som gjelder 
for grupper på inntil 50 personer, vil vi 
understreke punktet som omhandler oversikt 
over hvem som er til stede. Som arrangør 
skal foreningen/ kirken ha en liste med navn 
og telefonnummer på de som er til stede. 
Dette er for eventuell smittesporing i 
etterkant.


Lokalt bør man også vurdere risikoen ved å 
gjenåpne nå, med tanke på at mange av våre 
foreninger har mennesker i risikogruppen. I 
tillegg til sentrale myndigheters gjeldene 
regler, kan det være lurt å sjekke ut med 
lokale myndigheter i kommunen. Her er 
kommunelegen en det kan være lurt å 
rådføre seg med.

Vi gjorde det! 
	 En av de viktigste - og største tingene jeg fikk 
være med på som Actaleder, var å heie frem 
ungdommer til å bli trygge og gode ledere. Veldig 
mange hadde sin første ledererfaring på leir, og jeg 
opplevde gang på gang nervøse ungdommer som var 
usikre på om de ville klare oppgavene. Det var fire ting jeg ofte brukte for å 
motivere dem:  1) at jeg og vi andre ledere hadde troen på dem 2) at leir var 
noe vi gjorde sammen 3) at vi alle en gang var nybegynnere og  4) at det ikke 
er så farlig om ikke alt går etter boka.  


	 Jeg begynte selv som Actaleder da jeg var 20 år. Punktene over  var 
det som gjorde at jeg både våget å lede, holde andakter og bruke kreativiteten 
min til å utvikle nye leirer og nye arrangementer. Tryggheten fikk jeg av andre 
ledere og andre voksne som lot meg slippe til - som lot meg prøve og feile. 


	 Jeg har sagt fra dag én etter at jeg ble regionleder at jeg vil ta med 
meg mye av Acta inn i Normisjon og i rollen som regionleder. Det tror jeg at jeg 
har gjort, og i den situasjonen vi er i nå, så opplever jeg at jeg virkelig kan ta 
med enda mer av mine erfaringer fra Acta inn i Normisjon.  Når vi nå gjenåpner 
arbeidet både regionalt og på Strand, så er det for både staben, styrene og for 
meg mye nytt som skal prøves ut. Vi må tenke nytt om arrangementer og om 
leirer. Plutselig er vi alle litt nybegynnere igjen. Men jeg har veldig troen på at 
dette skal gå bra. Vi kommer sikkert til å evaluere at noe kunne vært gjort 
annerledes eller ikke gjort i det hele tatt, men jeg vil heller at vi prøver og tar 
noen sjanser, enn at vi sikrer oss ved å avlyse eller å utsette. 


	 Vi er alle litt nybegynnere nå, men vi gjør dette sammen, og vi må heie 
på hverandre. Og jeg sier, som jeg har sagt til mange ungdommer opp i 
gjennom: det er ikke så farlig om det ikke går etter boka. For å være ærlig,  tror 
jeg også det er ganske sunt om ikke alt går etter boka. Vi har behov for 
fornyelse og å tenke nytt om flere deler av det arbeidet vi driver i vår region. 
Den muligheten har vi nå. Regionalt ønsker vi å gripe tak i den muligheten. 


	 Det kommer en tid etter dette. Mange snakker om den nye normalen 
som kommer etter korona-pandemien. Hva er den nye normalen for vårt 
arbeid? Blir vi mer synlige utenfor bedehusets vegger? Har vi endret noe på 
våre møteformer som gjør at flere ønsker å være med? Er vi mer opptatt av 
fellesskap med Gud og med hverandre? 


	 Denne våren og sommeren har vi over 70 arrangementer regionalt og 
en god del av dem har vi sammen med lokale foreninger og Norkirker. Mye av 
det vi skal gjøre fremover har vi aldri prøvd ut og vi har ikke noe å 
sammenligne med fra tidligere år eller fra andre. Når denne situasjonen er over 
vet jeg allerede nå - uavhengig av resultat - at jeg vil være en som stolt vil si; VI 
GJORDE DET!


Svein-Tony Gårdsø 
Regionleder

KRONERULLING 
Vær med og støtt Actas leirarbeid!


I annerledesåret 2020 arrangerer Acta syv sommerleirer.

Kontonummer: 3000 14 71550


Vipps: 11413

Merk gaven: kronerulling

Gaver gir 

skattefradrag



Vi ansatte har hatt som mål å komme rundt til 
flere steder i regionen før sommeren. Løsningen 
har blitt Bedehus på hjul, og de to første helgene i 
juni ruller vi i gang. 


Vi har fått leie en stor lastebil som vi kommer til å innrede med 
interiør fra et typisk bedehus. Lasteplanet/ bedehuset vil fungere 
som scene på de i alt 10 møtene og konsertene vi skal ha disse 
to helgene. 


Bedehus på hjul er i samarbeid med lokale Normisjonsforeninger 
og Norkirker. Følgende steder vil det bli Bedehus på hjul -
arrangementer:


Gol	 	 fredag 5. juni kl.18.00	 	 

	 	 Bedehusmøte m/ basar


Ål:	 	 lørdag 6.juni kl.15.00

	 	 Familietreff m/ åresalg

	 	 lørdag 6.juni kl.16.30

	 	 Konsert


Hemsedal:	 søndag 7.juni kl.11.00

	 	 Familietreff m/ alle mot én

	 	 søndag 7.juni kl.16.30

	 	 Bedehusmøte m/ basar 
	 	 søndag 7.juni kl.18.00

	 	 Konsert


Våle:	 	 fredag 12.juni kl.18.00

	 	 Bedehusmøte m/ basar 

Kvelde: 	 lørdag 13.juni kl.17.00

	 	 Bedehussang ved Lågen


Kongsberg:	 søndag 14.juni kl.11.00

	 	 Gudstjeneste for alle generasjoner 

Drammen:	 søndag 14.juni kl.17.00

	 	 Møte for alle generasjoner  

m/ alle mot én 

Vi legger opp til Drive in møter/ arrangement alle steder. Det betyr 
at alle blir sittende i bilen under møtene og får lyden direkte på 
radioen i bilen. Møtene vil bli avholdt på steder med gode 
parkeringsmuligheter der man lett vil kunne følge med på det som 
skjer på scenen/ bedehuset. Mer om hvert arrangement og 
nøyaktig sted for de enkelte møtene vil bli lagt ut på regionens 
nettside. Lokalt vil man også få tilsendt løpesedler som kan deles 
ut eller sendes på mail.


5.-7.juni blir følgende med av de ansatte: 

Gunn-Marit Eriksrød Selle, Stein Joar Myrvang, Ruben Heitmann 
og Svein-Tony Gårdsø. I tillegg blir Per Gunnar Gærne med som 
sjåfør og vi har fått med oss Jan Tore Saltnes som sanger hele 
helga.


12.-14.juni blir følgende med av de ansatte: 

Gunn-Marit Eriksrød Selle, Ruben Heitmann og Svein-Tony 
Gårdsø. Ass. generalsekretær Ole Martin Rudstaden blir med på 
søndagen. Også denne helgen blir Per Gunnar Gærne med som 
sjåfør. Sangere og musikere vil variere fra sted til sted. 


For mer informasjon, følg med på regionens nettside:


normisjon.no/vebu 

VI RULLER I GANG 

KONSERT MED JAN-TORE SALTNES
Første helga i juni tar Jan-Tore Saltnes med 
seg gitaren og blir med på Bedehus på hjul. 
Vi gleder oss!


Jan-Tore er en av de tre tenorene som utgjør 
gruppa Nordic Tenors. Tenorgruppa har gitt 
ut flere album, de var syngende 
toastmastere i kong Harald sin 70 årsdag, de 
sang på åpningen av Operahuset i Oslo i 
2008 og de har hatt turneer både inn - og 
utland. I 2014 dro de på turné til USA. I år 
deltok de i norske Grand Prix med sangen 
«In This Special Place», skrevet av Einar 
Kristansen og Jan-Tore Saltnes. 


Jan-Tore er fra Holmestrand, der han har 
vært leder for Botne Normisjon og er  aktiv i 
Holmestrand menighet.


Ål 
lørdag 6. juni kl.16.30 

Hemsedal 
søndag 7. juni kl.18.00 

Billettpris kr.100,-

http://normisjon.no/vebu
http://normisjon.no/vebu


Sommeren 2020 blir en annerledes sommer for de 
aller fleste. Fysiske møter med venner og bekjente har 
for mange blitt satt på vent denne våren, og vi i Acta 
VeBu tenker derfor at det er viktig at vi gir barn og unge 
en mulighet til å treffes på leir, på tross av denne 
sommerens utfordringer. Det å være sammen med 
andre, bli kjent med nye og skape gode relasjoner, er 
viktige leiringredienser, og dette klarer vi selv om vi må 
holde en meters avstand. 

På bakgrunn av dette blir det sommerleirer i år, men med 
noen endringer på det tradisjonelle leiroppsettet for å 
ivareta fokus på smittevern.

Det blir «bo hjemme leirer» - dagsleirer-  fra kl. 10 til 20. 
Leirene vil ha opp til 35 deltakere. Dette for å komme 
under 50 på hver leir, da også ledere skal inkluderes. Vi 
vil ha fokus på håndhygiene, og at det holdes en meters 
avstand til hverandre. I tillegg forholder vi oss til 
nasjonale smitteveiledere. Actas smitteverntiltak kan du 
laste ned fra Acta sin nettside: acta.no/vebu.

Angående aktiviteter som ivaretar både leirkonsept 
og smittevern:
Vi har tilgang på store flotte utearealer som fotballbane, 
kyststien, sjøen med kanoer og holmer, samt hele 
Gamlefjell og skogen rundt. Her vil vi ha lek og moro, 
rebusløyper, klatreløyper, vannaktiviteter med kano og 
den klassiske «ta sjansen» brygga. I tillegg vil det så klart 
arrangeres møter med god forkynnelse, musikk og 
underholdning, fortrinnsvis på utescenen dersom været 
tillater det.

Med utgangspunkt i dette vil vi lage gøyale og 
spennende utfordringer som vil være med å skape gode 
leirøyeblikk, noe som igjen vil være med på å bygge 
gode relasjoner og god minner også i en annerledes 
sommer.

De ulike leirene på programmet:
Lederkurs, Strand, 13.-14. juni
Ferdig med 7. trinn t-.o.m. ferdig 2.Vg2

MaxPuls, Strand, 22.-23. juni
Ferdig med 1.trinn t.o.m. 3.trinn

Sportyfestival 1, Strand, 26.-28. juni
Ferdig med 4.trinn t.o.m. 7. trinn

Sportyfestival 2, Strand, 1.-3. juli 
Ferdig med 4.trinn t.o.m. 7. trinn

Sportyfestival 3, Strand, 1.-3. juli
Ferdig med 4.trinn t.o.m. 7. trinn

Ungdomsleir, Strand, 7.-8. juli 
Ferdig med 8. trinn t-.o.m. ferdig 2.Vg2.

Ungdomsleir, Hemsedal, 13.-16. august
Ferdig med 8. trinn t-.o.m. ferdig 2.Vg2.

Leirbrosjyre og mer informasjon er klar om kort tid. 
Informasjon legges også ut på Acta sin nettside. Dette 
gjelder også for påmelding til de ulike leirene.

Håper mange vil være med på 
leir i sommer, meld dere på 
og velkommen skal dere 
være!!

Stein Joar Myrvang
Actaleder - Acta VeBu

SOMMERLEIRENE 
MINNER FOR LIVET

OVERNATTING OG LEIR 
Acta legger opp til sommerleirer der man sover hjemme. Det gir noen utfordringer for de som bor 
langt unna og som ønsker å komme på leir. I gjestehuset har vi 20 dobbeltrom, som kan bli «hjem» 
for de deltakerne som kommer langveisfra. For å benytte seg av dette tilbudet, må man komme 
sammen med en voksen, som da bor i gjestehuset under leiren. Deltakerne «reiser hjem» til 
gjestehuset når leirdagen er over og bor på rom sammen med den/ de voksne en kom sammen 
med. Det er også mulig å leie seg inn på gjestehuset med hele familien under leiren. Øvrige 
familiemedlemmer må selv ordne med egen mat utover frokost disse dagene og kan ikke være med 
under leirdagen, så sant det ikke er avtalt at de skal være med som ledere på leiren. Mer 
informasjon om denne ordningen vil bli lagt ut på Actas nettside. 

Har du spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med Actaleder Stein Joar Myrvang. 

NB! For ungdomsleiren legges det opp til overnatting i friluft samt overnatting med 1-2 på hvert rom.


Pris pr. person pr. natt: kr.100,-

Vi åpner for 
leirpåmeldinger fra 

20.mai

acta.no/vebu
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RING OSS GJERNE 
	 For mange har de siste ukene vært en utfordrende 
tid i forhold til selvpålagt karantene og lite kontakt med 
fellesskapet man har med andre gjennom møter og annen 
virksomhet. Vi har fra regionen sin side vært i kontakt med 
mange av våre misjonsvenner de siste ukene. Det har både vært inspirerende og 
godt for oss å kunne «slå av en prat» med mange av dere. Vi kommer til å fortsette 
med å ringe rundt i tiden fremover.


	 Regionskontoret er betjent alle hverdager mellom kl.09.00 - 15.00. Har du 
behov for «å slå av en prat», så er det bare å ringe. Regionlederen kan også nås 
utenom kontortiden på tlf.: 953 36 440.


Regionstyret 
I sitt møte i slutten av april trakk 
regionstyret tilbake permitteringene for de 
ansatte som siden 1.april har vært 50% 
permittert. Aktiviteten som legges opp til 
fremover, både regionalt, på Strand og i 
Acta forutsetter at alle ansatte er tilbake 
på jobb. Styret vurderer det også slik at 
det vil være økonomisk forsvarlig å ha full 
bemanning i perioden 1. mai - 31. august. 
Styret vil over sommeren vurdere om det 
er forsvarlig å ha full bemanning eller ikke 
ut 2020. 


Årsmøte 
Regnskap og årsmelding for 2019 er 
godkjent av regionstyret og vi får en av 
dagene revisjonsberetningen. Denne vil bli 
sendt alle foreninger og 
direktemedlemmer. Alle styremedlemmer 
har forlenget sin styreperiode frem til vi 
kan avholde ordinært årsmøte. Styret 
satser på at årsmøte kan avholdes til 
høsten.


Testamentarisk gave 
Strand og Acta har mottatt en 
testamentarisk gave på kr.400.000 fra et 
trofast ektepar som nå begge er borte. 
Gaven vil bli likt fordelt mellom Strand og 
Acta og skal, i tråd med testamentet, gå til 
leirarbeidet på Strand. 


Vestre Andebu Bedehus 
Bedehuset ligger fremdeles ute for salg. 
Det har vært et par interessenter og det 
kom også inn bud som ble avvist av 
regionstyret. Vi har god tro på at 
bedehuset vil bli solgt dette året.


Regulering av hyttetomter 
Sandefjord kommune har utsatt den 
politiske behandlingen av dette til høsten 
2020 p.g.a. koronasituasjonen. 


Galleri Normisjon 
Galleri Normisjon Ål åpnet med noe 
reduserte åpningstider rett etter påske og 
butikken i Drammen åpner igjen lørdag 
16.mai. 


Regionen DIREKTE 
For første gang i historien blir det 

direktesending fra regionens arbeid 
ONSDAG 17.JUNI KL.19.30 fra TV-

studio på Danvik fhs.  

★ Gjester i studio


★ Reportasje fra Bedehus på hjul


★ Konkurranser / Alle mot én


★ Digital stuebasar


★ Sang og musikk


Direktesendingen følger du på Normisjons facebook: 

Normisjon - region Vestfold og Buskerud. 

Årer til stuebasaren kjøper du ved å trykke på linken som vil bli lagt ut på 
regionens facebook og regionens nettside. For å betale for årene du kjøper, må 
du bruke Vipps. Årene får du tilsendt til din mobil/ nettbrett/ datamaskin. 


Mer informasjon kommer på facebook og vår nettside. 

NETTSIDER OG FACEBOOK 
Informasjon, møter,  arrangementer og endringer i smitteverntiltak vil fortløpende 
bli oppdatert på regionens nettside: normisjon.no/vebu 


På  facebooksidene finner du informasjon om kommende arrangementer.

Normisjon: 	 Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Acta: 	 	 Acta VeBu

Strand: 	 	 Strand leirsted og gjestegård

KRONERULLING 
Vær med og støtt arbeidet på Strand!


Mer enn 50 møter, arrangementer og leirer i sommer.

Kontonummer: 3000 14 71550


Vipps: 11413

Merk gaven: kronerulling

Gaver gir 

skattefradrag
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TAKKE - OG 
BØNNEEMNER 

Søndag 
Vi takker og ber for 
- hvile

- Kongehuset

- Erna Solberg og regjeringen

- alle barn og unge, be spesielt 

for dem du har i nabolaget ditt

- for alle foreninger, Norkirker og 

Actalag i regionen


Mandag 
Vi takker og ber for 
- at vi gjennom en ny uke kan 

feste blikket på Jesus og sette 
vår lit til ham


- Erna Solberg og regjeringen

- kristne søsken, folk og land, 

myndigheter og helsevesen i 
Nepal og Bhutan


- Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og NAV


- For regionstyret


Tirsdag 
Vi takker og ber for 
- trygghet for alle som blir redde

- for ensomme og syke

- Erna Solberg og regjeringen

- kristne søsken, folk og land, 

myndigheter og helsevesen i 
Bangladesh og India


- for næringslivet og for de som 
er usikre på jobbsituasjonen 
fremover


- elever og lærere på Danvik fhs 
og Gjennestad vgs


Onsdag 
Vi takker og ber for 
- at vi kan løfte blikket mot han 

som sier «Jeg er»

- Erna Solberg og regjeringen

- alle som arbeider i helsevesenet

- kristne søsken, folk og land, 

myndigheter og helsevesen i 
Mali og Senegal


- for Actas arbeid lokalt, regionalt 
og nasjonalt


- for Actas sommerleirer, ledere 
og deltakere


- for Actastyret


Torsdag 
Vi takker og ber for 
- om evne og vilje til å tenke 

fellesskapet beste

- Erna Solberg og regjeringen

- kristne søsken, folk og land, 

myndigheter og helsevesen i 
Kambodsja og Aserbajdsjan


- eldre og de som er i 
risikogruppen


- Strand leirsted

- for alle arrangementene som 

skal være på Strand i sommer


Fredag 
Vi takker og ber for 
- om tro på Gud

- Erna Solberg og regjeringen

- verdens ledere

- alle som arbeider i helsevesenet

- kristne søsken, folk og land, 

myndigheter og helsevesen i 
Ecuador og på Cuba


- alle som arbeider i virksomheter 
som må holdes åpne


- for de ansatte i regionen


Lørdag 
Vi takker og ber for 
- om håp

- Erna Solberg og regjeringen

- alle som arbeider i helsevesenet

- for frivillige medarbeidere i våre 

to gjenbruksbutikker, Galleri 
Normisjon Drammen og på Ål


- for barnehagene i vår region

- for de som bor på institusjoner 

og som nå er avskåret fra vanlig 
kontakt med sine nærmeste


Gode Jesus,  
fyll meg med din fred. 

La meg gjennom timene 
denne dagen få se ditt ansikt 

i andre mennesker. 
Og la andre mennesker se 

ditt ansikt i meg.  

« På samme måte kommer også Ånden oss 
til hjelp i vår svakhet. 

For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, 
men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 

Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; 
for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje. »

Romerne 8, 26-27

OPPLEV KYST  
OG SOMMER 

- overnattingen kan du ta på Strand 

Strand ligger idyllisk til på Østerøya, 6 km. fra 
Sandefjord sentrum. I sommer kan du som 
enkeltperson, ektepar eller familie booke rom 
på gjestehuset. Vi har både to, tre og fire-
mannsrom. Alle rom med eget bad.

I Strands nærområder finner du:
• Gamlefjell, med flott utsikt over 

Sandefjords-fjorden og Tønsbergfjorden. 
• Kyststien
• Tønsberg Tønne
• Flautangen
• Bademuligheter

Du kan også leie fra Strand;
• Kano, kr.200,- pr. dag
• Hengekøye, kr.200,- pr.natt

Sandefjord som by har også mye å tilby:
• Hvalfangstmuseet
• Midtåsen
• Folehavna
• Båttur til Veierland

Book rom på Strand sin nettside: 
strand-sandefjord.no

Dobbeltrom 

kr. 895,-


Familierom 

kr. 1195,- 
inkl.frokost

http://strand-sandefjord.no
http://strand-sandefjord.no


I dagene etter 13. mars raste det inn med avbestillinger 
på Strand. I løpet av få dager var utleie-kalenderen tom 
helt til ut i august. Det som så ut til å bli tidenes beste 
utleieår for Strand, med bookinger hver helg fra midten 
av mars og helt frem til begynnelsen av desember, var 
plutselig borte. Dette får selvfølgelig store konsekvenser 
for det økonomiske resultatet for Strand dette året.


Med tom kalender bestemte vi oss tidlig for å se hva vi 
selv kunne få til av arrangementer og leirer på Strand 
fremover. Dette blir derfor året der vi - som eiere - 
bruker vårt eget leirsted mer enn noen gang tidligere. 
Mer enn 50 møter og arrangementer er det lagt opp til i 
perioden 1. mai - 31. august. 


Alle møter og arrangementer vil til enhver tid være i tråd 
med gjeldende smittevernregler. For å sikre oss at 
arrangementer ikke skal avlyses fremover  har vi lagt 
opp til tre ulike arrangementsformer.


Drive in 
Det er bygget et midlertidig scene på fotballbanen, og vi 
har fått konsesjon til å sende lyden over FM-nettet, slik 
at lyden fra det som skjer på scenen får man på radioen 
i bilene. Drive In vil bli benyttet når vi antar at 
arrangementene vil ha over 50 deltakere og når det er 
for dårlig vær til å ha møtene i friluft.


Friluftsmøter 
Disse vil bli fra utescenen nede ved vannet evt. fra 
området foran hovedbygget. Forutsetter fint vær og 
maks antall deltakere kan være 50 (fra 7. mai) eller 200 
(forutsetter nye smittevernregler fra 15.juni). 


Møter i møtesalen 
Ved dårlig vær eller ved maks antall på 50 personer kan 
vi ha møtene inne. Vi har noen arrangementer fremover 
der vi har satt tak på maks 50 deltakere.


Ved friluftsmøter og møter inne skal vi som arrangør ha 
oversikt over hvem som er til stede. Navn og 
telefonnummer er derfor noe vi vil be om fra alle som 
deltar på disse møtene/ arrangementene.


På våre nettsider, facebooksider og ved ankomst til 
Strand vil man finne informasjon om hvilken 
arrangementsform som gjelder. 

TIRSDAGSMIDDAGER OG BINGO
Annenhver tirsdag gjennom 
sommeren vil vi arrangere   
Drive in bingo på Strand. Vi 
testet dette ut i april, og det ble 
en suksess. Umiddelbart fikk vi 
tilbakemeldinger om at dette 
må vi gjøre igjen. Nå ser vi for 
oss at dette blir en jevnlig 
aktivitet denne sommeren. I 
tillegg ønsker vi å tilby middag i 
forkant av bingoen. Fra kl 16.00 kan du kjøpe «dagens middag og 
dessert» for kr.150 (v) og kr.75 (b) i spisesalen på Strand.  Også 
her vil vi følge strenge smittevernregler slik at det skal være trygt å 
spise middag på Strand.   Når maten er fordøyd, kan man sette 
seg i bilen og delta på bingo fra fotballbanen på Strand. Det blir 
bingo annen hver tirsdag kl.18.00 

NY UTESCENE
Torsdagsklubben tok 
oppgaven og i løpet av kort 
tid hadde vi på plass en ny 
scene på fotballbanen. 
Scenen, som er plassert i 
forlengelsen av hytte 2, er 
midlertidig og vil bli stående 

frem til høsten. Scenen vil bli brukt under Drive in arrangementer 
og ryktene sier at også Acta ønsker å bruke denne noe til sine 
samlinger og aktiviteter på leirene i sommer. Takk for jobben som 
ble gjort for å få denne scenen på plass!

VINNERE AV PÅSKEKONKURRANSEN
Oppgaven «Påskebudskapet på kryss 
og tvers» i forrige nummer av Siste nytt 
fra regionen ble vunnet av:


Anne Gerd Jorde, Gol 
Håkon og Kari Rykkelid, Larvik 

De får tilsendt boken 

«Misjon i bevegelse».


Gratulerer! 

KRONERULLING 
Vær med og støtt arbeidet i Normisjon!


En sommer med arrangementer i hele regionen.

Kontonummer: 3000 14 71550


Vipps: 11413

Merk gaven: kronerulling

Gaver gir 

skattefradrag



HENGEKØYER 
Tenk deg å våkne til denne utsikten! 


Acta ønsker seg hengekøyer til bruk for overnatting på Gamlefjell. Her er 
det en fantastisk utsikt både mot Øst og Vest. På Gamlefjell er det gode 
muligheter for å spenne opp hengekøyer mellom trærne.  Med 
smittevernreglene vi må følge denne sommeren, er overnatting med små 
grupper utendørs et godt alternativ. Strand ser også at dette kan være 
aktuelt å tilby andre leietakere som kommer til Strand. Mange av gruppene 
som leier på Strand kommer med ungdommer som etterspør aktiviteter vi 
kan tilby dem. Skogstur til Gamlefjell med overnatting i hengekøyer ser vi 
som spennende og annerledes aktivitet. Vi tror spesielt ungdom vil like 
dette.  


Hver hengekøye koster 

kr. 800 Har du lyst å være med å 
bidra?  Gi en gave til Strand.  
Merk gaven: «Hengekøye"  

Kontonr.: 3000 14 71 550

Vipps: 548273

Hjemmebakst fra 
Strand 

Vær med å støtt Strand ved å kjøpe «Saras 
gjærbakst»! I mars begynte Sara som 
kjøkkenleder på Strand. Nå kan du få kjøpt 
både «Saras kanelbullar» og «Saras 
potetbrød». Begge deler anbefales av en 
stab som har testet ut begge produktene.


Ved kjøp av Saras gjærbakst er du også med 
og støtter Strand i en økonomisk utfordrende 
tid for leirstedet.


«Saras kanelbullar», 5 stk:	 	 kr. 50,-

«Saras potetbrød», 1 stk.	 	 kr. 40,-

Strikkeklubbens lefser, 1 stk	 kr. 25,-


Utsalg hver tirsdag og torsdag fra kl.10 - 15 
og på dager vi har egne arrangementer på Strand.

SØNDAGSMIDDAG 
I 2019 hadde vi mange gjester innom 
Søndagsbuffetene på Strand. Vi solgte 
middager for kr. 180.000 disse søndagene. 

Takk igjen til en trofast gjeng som bidrar med 
oppvask, servering og dekking av bord. 


I 2020 hadde vi sett for oss enda flere 
middager. Da korona-pandemien traff Norge 
måtte vi ta en pause og innstilte middagene i 
mars og april. Nå har vi fått litt tid på oss og 
funnet frem til gode rutiner for hvordan vi kan ta 
imot gjester på en trygg og sikker måte på 
Strand. Vi har god dialog med mattilsynet og 
følger deres råd for hygiene og matservering. 


I en tid der store overnattingsgrupper på Strand 
er uaktuelt, må vi tenke annerledes for å dekke 
inn våre faste kostnader. Middager på Strand er 
en vinn vinn situasjon. Middagsgjestene får 
spise middag i hyggelige omgivelser, med 
hyggelig personale og Strand får litt inntekt i en 
krevende periode. 


Buffet er det ikke lov å servere, derfor blir det 
Søndagsmiddag, med flere middagsretter å 
velge mellom. Vi vil organisere det slik at vi 
legger opp maten og serverer den til gjestene. 
For å unngå at for mange folk samles i samme 
lokale, vil vi også dekke bord i festsalen. Da kan 
de som ønsker det ta med seg maten inn dit, og 
ha enda større avstand mellom bordene enn det 
smittevernreglene krever. 


Toaletter, dører og bord blir hyppig rengjort slik 
at det skal være trygt å spise middag på 
Strand. 


Middagsprisene er som tidligere, kr.250,- (v) og 
kr.125,- (b). De som har fått gavekort for 
Søndagsbuffet på Strand kan selvfølgelig 
benytte disse på Søndagsmiddagen. 


Datoer for søndagsmiddager fremover: 
Torsdag 21. mai (Kristi Himmelfartsdag)

Søndag 31. mai

Søndag 21. juni

Søndag 5. juli

Søndag 12. juli

Søndag 19. juli

Søndag 26. juli

Søndag 2. august

Søndag 23. august


Middagen serveres fra kl.13.00 - 16.00 
Ønsker du å bestille bord kan du gjøre det på 
mail eller sms til daglig leder på Strand. 


Under artikkelen om Drive in bingo kan du lese 
mer om Tirsdagsmiddagene på Strand.


Normisjon, Acta og Strand sine smitteverntiltak finner du på normisjon.no/vebu 

http://normisjon.no/vebu
http://normisjon.no/vebu


Møte kl.12.00   I   Søndagsmiddag kl.13.00 - 16.00      

Tur kl.14.15   I   Møte kl.16.00 

SØNDAG 5. JULI 
Liv Eriksrød: Bor i Skien og er pensjonert lærer fra 

Klosterskogen videregående der hun underviste i norsk og 
religion. Hun er engasjert i Normisjon i Telemark både lokalt 
og regionalt og blir brukt som frivillig forkynner i regionen. 


TUR & TEMA 
Gamlefjell - «Håbet som brast»

SØNDAG 12. JULI 
Svein Granerud: Har et langt arbeidsliv bak seg i 

Normisjons tjeneste, både som rektor på Bibelskolen i 
Staffeldstgate og som leder for Nomisjon Norge. Han har 
hatt stor reisevirksomhet som forkynner over hele landet. 


TUR & TEMA 
Brydeslottet - «Forbudt kjærlighet»

SØNDAG 26. JULI 
Sam Tore Bamle: Bor i Bamle og er regionleder i Normisjon i 
Telemark. Noen år var han også regionleder i VeBu. Han var 
sogneprest i Øksnes i 17 år før han flyttet hjem til Telemark. 

Han er en kunnskapsrik formidler.


TUR & TEMA 
Byvandring - «Jeg sladrer til presten»

SØNDAG 2. AUGUST 
Svein-Tony Gårdsø: Er regionleder i VeBu. Han har vært 

ansatt i organisasjonen i 32 år. Før han ble regionleder for tre 
år siden var han leder for Actas arbeid i regionen. Han har en 

særlig interesse for Strand sin historie. 


TUR & TEMA 
Minnehallen, Stavern - «Auld Lang Syne»

Sommermøter  
på Strand

Sommerturer med 
utgangspunkt i  
Strands historie 

Gamlefjell, en del av Strands eiendom 
med god utsikt over både Sandefjords-
fjorden og Tønsbergfjorden, er stedet en 
hustru og småbarnsmor til sju i 1872 sto 
og speidet etter båten som aldri kom. 


Det er lagt opp til fem ulike turer i 
forbindelse med sommermøtene på 
Strand. De har alle en forbindelse til 
kvinnen som sto på Gamlefjell, og når 
disse historiene nøstes sammen, så gir 
det et innblikk i historiske hendelser og 
menneskeskjebner i perioden 
1872-1945. Det er derfor naturlig å 
begynner denne turserien med kvinnen 
på Gamlefjell. 


Det er historier om det norske 
hvalfangsteventyret: om velstand, 
unnlatelsessynder og bunnløs sorg. Det 
er historier om driftige kvinner som bar 
de tyngste byrdene og som fikk betale 
en stor pris. 


Det er historier om forbudt kjærlighet, 
om romantiske brev og forfatterskap. 
Og det er historien om byoriginalen som 
alle kjente og som byens ordfører tok 
under sine vinger. Og fikk hun det ikke 
som hun ville, hadde hun alltid en 
«trussel» å komme med. 


I flere generasjoner var det skipsredere 
som eide og drev Strand. Av deres 
etterkommere var det mange som 
fortsatte innen skipsfarten, og for flere 
av dem skulle den siste verdenskrigen 
få store konsekvenser.


Sommerturene kan fint kombineres 
med både møter og 

søndagsmiddag. Avreise blir fra 
Strand kl.14.15 alle søndagene, og 

vi vil være tilbake innen møte kl.
16.00. Unntaket er søndag 2. 

August da turen starter kl.15.00. Det 
blir kun møte kl.12.00 og 

søndagsmiddag fra kl.13.00 denne 
søndagen. 

SØNDAG 19. JULI 
Preben Colstrup: Jobber som selvstendig 

kommunikasjonsrådgiver etter flere år som informasjonssjef i 
NSB. Han er engasjert i Normisjon og var i sin tid 
landsungdomssekretær i Indremisjonsselskapet.  


TUR & TEMA 
Brydedammen - «Med is til Europa»



ST.HANS STEVNE 
STRAND    I    23.JUNI  

Vi hadde i år gledet til konsert 
med den svenske sangeren og 
låtskriveren Roland Utbult. På 
nåværende tidspunkt er det 
usikkert om dette kan 
gjennomføres.


Sentrale myndigheter har 
varslet at det etter 15. juni kan 
bli endringer i forhold til hvor 

mange som være til stede på offentlige arrangementer. 
Program og ramme for årets St.Hans stevne er derfor ikke 
klart. Informasjon om program og rammer for årets St.Hans 
stevne vil bli lagt ut på Normisjon og Strand sine nettsider 
senest 10. juni. 

KRISTI HIMMELFART 
21. MAI   I   MØTE KL.16.00 

Bli kjent med vår nye Actaleder, 

Stein Joar Myrvang som taler på 
begge møtene.


Den kreative gartneren, 
blomsterdekoratøren, dirigenten, 
sangeren og tidligere Actakonsulenten, 
Helga Bonden Lund er solist på 
begge møtene.


Det blir kollekt til Actas leirarbeid, 


Middag fra kl.13.00 - 16.00 

På grunn av koronasituasjonen utsetter vi REGIONENS DAG 
til et senere tidspunkt. I stedet blir det møte i festsalen og iht 
til smittevernreglene vil det ikke være plass til mer enn 50 
personer. Det er påmelding til møtet, da vi er pålagt å følge 
de råd som er gitt av sentrale myndigheter i forhold til evt. 
smittesporing. 

PINSEGUDSTJENESTER 
31. MAI    I   KL.16.00 OG KL.18.00 

PREKEN v/ Rolf Ekenes 

SANG v/ John og gutta 

NATTVERD 

KOLLEKT 

Rolf Ekenes er teolog. Han har 
tidligere vært misjonær på 
Madagaskar, i mange år leder for 
NORME - Norsk Råd for Misjon og 
Evangelisering, og frem til 2019 var 
han tilsynsmann i DELK - Det 
evangelisk-lutherske kirkesamfunn.


Terje Johannessen, Eivind 
Bransdal og John Haugland 
utgjør trioen «John og gutta». I 
fjor markerte de 25-års 
jubileum som sanggruppe.


Da antall møtedeltakere må begrenses til 50 blir det avholdt 
to like gudstjenester. Det er påmelding til begge 
gudstjenestene. Begge gudstjenestene er i samarbeid med 
Norkirken Sandefjord.


Søndagsmiddag fra kl.13.00 - 16.00

KONSERT 
MED JAN-TORE SALTNES 

28. JULI KL.19.00 
Tenoren Jan-Tore Saltnes er en av tre sangere i vokalgruppa 
Nordic Tenors, som siden 2003 har hatt turnéer i inn - og 
utland. Jan-Tore er en sanger med fantastisk formidlingsevne 
ispedd både alvor og humor. Hvis været tillater, det blir dette 
en friluftskonsert. 


Kiosk og kafeteria vil være åpent fra kl.17.30. 

Salg av is, brus, kaker og kaffe.

Billetter kan kjøpes via 
Normisjon nettside: 

normisjon.no/vebu 

Billettpris:  
kr.150,- pr. person. 

Påmelding til møtene Kristi Himmelfartsdag og gudstjenestene 1. pinsedag.

E-post: svein.tony.gardso@normisjon.no / sms/ tlf.: 953 36 440

mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
http://normisjon.no/vebu
mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
http://normisjon.no/vebu


TUSEN TAKK! 
Rett før påske oppfordret vi gjennom «Siste nytt fra regionen» 
og «Strand Nytt» til kronerulling til arbeidet i vår region. Gavene 
kunne man selv velge om man ville øremerke til en av de tre 
avdelingene: Normisjon, Acta eller Strand.


Pr. 12.mai har vi fått inn kr. 173.250,- på denne aksjonen. Vi 
takker for rask og stor respons fra mange av våre 
misjonsvenner og vi har stor tro på at vi kan nå budsjettmålet 
som er på kr. 300.000,- 


Takk til hver og en som har gitt! Sammen kan vi klare å holde 
arbeidet oppe og sammen er vi med på å gi et økonomisk løft 
til regionen som gjør at vi økonomisk skal klare å komme oss 
gjennom denne perioden. 


Vi har mottatt mange gaver, og vi har oversikten over de fleste. 
Sist uke kom det en gave på kr. 30.000. Navn på person som 
har gitt var ikke oppgitt. Hvis noen vet at det er de som ga 
denne gaven så ta kontakt med oss. Gaver som gis til regionen 
gir skattefradrag og det er vi som gir myndighetene videre 
beskjed om dette, 
derfor vil det være 
gunstig om anonym 
giver tar kontakt. 


Vi fortsetter med 
kronerullingen til 
over sommeren.

Konto: 

3000 14 71550 
Vipps: 11413

REGNSKAP FOR 2019 OG 
BUDSJETT FOR 2020

Regnskap 2019 
Regnskapstallene for 2019 viser at regionen hadde inntekter 
på kr 10.192.264 og driftskostnader kr 9.503.979. Dette gir et 
resultat på kr 479.653 i overskudd. Overskuddet skyldes at 
første halvdel av oppgjøret for Villatomta (kr 2.568.150) er 
kommet inn. 


I regnskapet er avskrivninger på Strand kr. 437.985 og 
reguleringskostnader kr 463.651 med.

Oppussing som er gjort på Strand i 2019, samt øremerkede 
gaver til oppussingen, er ført i balansen.


I 2019 var det høyere lønnskostnader enn i 2018. Det skyldes 
blant annet at vi dette året har hatt daglig leder på Strand i 
100% stilling gjennom hele året og at vi hadde behov for å 
leie inn ekstra kokker på Strand i påvente av ny kjøkkenleder. 
Administrativt fikk vi også en overlapping mellom to ansatte, 
før den ene sluttet 1. november.

Det var høyere kostnader på Strand, men det gledelige er at 
Strand også hadde en økning i salgsinntekter på over 1.1 
million. 


Budsjett for 2020 
Budsjettet som ble vedtatt av regionstyret i desember for 
inneværende år la opp til et budsjett i balanse. Bookinger på 

Strand hver eneste helg fra midten av mars og ut året ga god 
grunn til å legge opp et budsjett i balanse.

I april vedtok regionstyret et revidert budsjett På grunn av 
den situasjonen vi befinner oss i, mangler vi viktige 
forutsetninger for å legge et sikkert budsjett for hele 2020. 
Styret har derfor lagt til grunn at budsjettet igjen skal 
revideres i august. 


Når samfunnet nå igjen gradvis åpner har det vært viktig 
både for styret og for de ansatte at vår virksomhet kommer i 
gang så fort som mulig. Med den aktiviteten som det er lagt 
til grunn for de neste tre månedene, både i Nomisjon, Acta 
og på Strand, er det økonomisk forsvarlig at alle ansatte er i 
jobb. Styret trakk derfor tilbake permitteringer for de ansatte 
som frem til 3.mai hadde vært i permisjon. 


I revidert nasjonalbudsjett la også regjeringen opp til bedre 
støtteordninger for frivillige organisasjoner. Hvis disse blir 
vedtatt er det grunn til å tro at vi som organisasjon har 
penger å hente fra disse tiltakspakkene.


Forventet underskudd for 2020 
De tre-fire første månedene av året er historisk sett måneder 
med underskudd for alle de tre avdelingene. Slik er det også 
i år. Dette underskuddet reduseres sakte med sikkert utover 
året da inntektene tar seg opp. Slik vil det ikke bli i år. 
Regionstyret forventer derfor et betydelig underskudd for 
2020, og oppfordrer derfor til fortsatt kronerulling til 
regionens arbeid.

Allsang i 
Strandkanten 

14. JULI    I    11. AUGUST  

14. juli:	 	 Allsang fra bedehusland

	 	 Arvid og Ragnhild Pettersen med flere.


11. august:	 Allsang med sommerstemninger 
	 	 Ingunn Aas Andreassen med gruppa 	
	 	 Herrene i haven.


Kiosk og kafeteria vil være åpent fra kl.17.30.

Salg av is, brus, kaker og kaffe. 


Det jobbes med å få på plass flere gjesteartister til begge 
allsangsmøtene. 


Billetter kan kjøpes via Normisjons nettside: 

normisjon.no/vebu 

Billettpris inkl. 
allsangshefte: 
kr.100,- pr. person. 

Allsangsmøtene blir 
lagt til Strandkanten 
så sant været tillater 
det.

http://normisjon.no/vebu
http://normisjon.no/vebu


Regionleder: 
Svein-Tony Gårdsø

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

Tlf.: 953 36 440


Actaleder: 
Stein Joar Myrvang

e-post: stein.joar.myrvang@normisjon.no

Tlf.: 995 00 047


Daglig leder, Strand: 
Ruben Heitmann

e-post: ruben.heitmann@normisjon.no

Tlf.: 472 70 877


Kjøkkenleder, Strand 
Sara Grebäck

E-post: saragreback@normisjon.no

Tlf.: 918 90 471


Administrasjonsleder: 
Gunn-Marit Eriksrød Selle

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

Tlf.: 928 40 659


Regionkontorets åpningstider: 
Mandag - torsdag kl.09-15

Tlf.: 406 03 097

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

Returadresse: 
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Østerøyveien 233 - 3237 SANDEFJORD

ARRANGEMENTER 
MAI - AUGUST

21.mai: Kristi Himmelfart
Møter - Strand

26.mai: Tirsdagsmiddag - Strand
Drive in bingo - Strand

31.mai: 1.pinsedag
Gudstjenester - Strand

5.juni: Bedehus på hjul - Gol
6.juni: Bedehus på hjul - Ål
7.juni: Bedehus på hjul - Hemsedal
9.juni: Tirsdagsmiddag - Strand

Drive in bingo - Strand
12.juni: Bedehus på hjul - Våle
13.-14.juni: Actas lederkurs - Strand
13.juni: Bedehus på hjul - Kvelde/ Lågen
14.juni: Bedehus på hjul - Kongsberg

Bedehus på hjul - Drammen
17.juni: Regionen direkte - Danvik fhs.
21.juni: Drive in gudstjeneste - Strand

Søndagsmiddag - Strand
22.-23.juni: Makspuls, Actaleir - Strand
23.juni: St.Hans stevne - Strand
24.-26.juni: Sportyfestival I, Actaleir - Strand
28.-30.juni: Sportyfestival II, Actaleir - Strand
30.juni: Arrangement, ikke avklart - Strand

1.-3.juli: Sportyfestival III, Actaleir - Strand
5.juli: Sommermøter - Strand

Tur til Gamlefjell - Strand
Søndagsmiddag - Strand

7.juli: Tirsdagsmiddag - Strand
Drive in bingo - Strand

7.-8.juli: Ungdomsleir, Acta - Strand
12.juli: Sommermøter - Strand

Tur til Brydeslottet - Sandefjord
Søndagsmiddag - Strand

14.juli: Allsang i Strandkanten - Strand
19.juli: Sommermøter - Strand

Tur til Brydedammen - Sandefjord
Søndagsmiddag - Strand

21.juli: Tirsdagsmiddag - Strand
Drive in bingo - Strand

26.juli: Sommermøter - Strand
Byvandring - Sandefjord
Søndagsmiddag - Strand

28.juli: Konsert m/ Jan Tore Saltnes - Strand

2.august: Sommermøter - Strand
Minnehallen - Stavern
Søndagsmiddag - Strand

4.august: Tirsdagsmiddag - Strand
Drive in bingo - Strand

11.august: Allsang i Strandkanten - Strand
13.-16.august: Ungdomsleir, Acta - Hemsedal
22.august: Drive in bedehus - Strand

i samarbeid med Norkirken Drammen
23.august: Søndagsmiddag - Strand

Mer informasjon om hvert enkelt arrangement finner 
du i dette nummeret av Siste nytt fra regionen.

Nettsidene til Normisjon, Acta og Strand vil også ha 
informasjon om oppdateringer om de enkelte 

arrangementene.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og 
justeringer i iht til gjeldende smittevernregler.

Vårt visjon og vårt oppdrag 

Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag

http://normisjon.no/vebu
http://acta.no/vebu
http://strand-sandefjord.no
http://normisjon.no/vebu
http://acta.no/vebu
http://strand-sandefjord.no
mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
mailto:stein.joar.myrvang@normisjon.no
mailto:ruben.heitmann@normisjon.no
mailto:saragreback@normisjon.no
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no
mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
mailto:stein.joar.myrvang@normisjon.no
mailto:ruben.heitmann@normisjon.no
mailto:saragreback@normisjon.no
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no

