
STRAND-NYTT 
N U M M E R  3    Å R G A N G  1 1 	  S E P T E M B E R  2 0 2 0

« D E R  L I G G E R  D E T  E L S K E D E  L E I R S T E D E T  S T R A N D ,  E N  M Ø T E P L A S S  G O D  F O R  O S S  U N G E »

Vestre Andebu 
bedehus er solgt! 
	 I juni ble Vestre Andebu 
solgt og  overtakelse til ny eier ble 
gjort i august. Noe av inventaret 
som piano og flere av bildene fra 
bedehuset er tatt med videre til 
Strand. Inntil videre har også 
bedehusets «altertavle» fått 
oppbevaringsplass på Strand. Noe 
av kjøkkenutstyret har fått plass på 
to andre Normisjons-bedehus, noe 
er tatt med til Galleri Normisjon i 
Drammen og noe er tatt vare på 
med tanke på videresalg.


	 Vestre Andebu bedehus ble 
innviet av generalsekretær Johan 
Martin Wisløff i 1937. Foreningens 
siste årsmøte ble avholdt i 2009 og 
etter det har mange medlemmer 
falt fra. De siste årene er det to av 
de siste medlemmene i foreningen, 
Inger Svarstad og Anna Irene 
Valstad, som har sett til at huset 
har blitt holdt vedlike. 


	 Anna Irene og Inger har hele 
veien vært med i prosessen i 
forhold til salg, hva som skal tas 
vare på og hvordan pengene etter 
salget skal forvaltes. Bedehuset ble 
solgt for kr. 2, 360 mill. og etter at 
omkostninger er trukket fra ble 

kr. 2, 238 mill. overført regionen. 
Pengene fra bedehuset er i sin 
helhet øremerket Strand.

Ved 75-års jubileet for 
frigjøringen av Norge trakk kong 
Harald V frem det siste budskapet fra 
motstandsmannen Carl Johan 
Oftedahl før han ble ført til 
retterstedet; «hils våre landsmenn og 
si at de må bygge Norge i 
kjærlighet.» Mannen som skulle 
bringe budskapet videre var prest og 
senere biskop Dagfinn Hauge. 

Tirsdag 8. september hadde 
vi det aller første lunsjforedraget på 
Strand. Biskop Hauges sønn, tidligere 
domprost i Oslo, Olav Dag Hauge, 
var høstens første foredragsholder. 
Med god kunnskap om norsk 
kirkehistorie under krigen og - naturlig 
nok - med førstehåndskjennskap om 
sin egen far, ga han oss et møte med 
en historie som ikke må glemmes. 

Gjennom dagboksnotater som faren 
skrev under krigen fikk vi som 
tilhørere et levende og nært møte 

med flere av 
dem som ga alt 
for Norge.

Lunsjforedrag 
er en av mange 
nyheter fra 
Normisjon og 
Strand dette året. På grunn av 
nedstengningen av samfunnet i mars/ 
april ble blant annet et av 
lunsjforedragene dette året utsatt til i 
høst. Under forutsetning av at 
samfunnet kan holde åpent slik det er 
pr. i dag, vil alle høstens foredrag gå 
som planlagt.

Vi hadde 67 deltakere på 
høstens første lunsjforedrag. Ut fra 
dagens smittevernshensyn var dette 
«fullt hus». Vi anbefaler derfor sterkt 
at man melder seg på foredragene på 
forhånd. Det er allerede mange 
påmeldte på de tre foredragene som 
gjenstår denne høsten. 

Neste foredrag er tirsdag 13, 
oktober. Da er det tidligere 
statsminister Kjell Magne Bondevik 
som kommer. 

Datoene for neste års 
foredrag er allerede fastsatt og i løpet 
av høsten vil vi ha klart både tematikk 
og foredragsholdere for 2021.

«BYGG NORGE I KJÆRLIGHET»



Små glimt 
Galleri Normisjon besøkte 

Strand og Midtåsen 

	 For andre året på rad 
inviterte regionen frivillige 
medarbeidere i våre to gjenbruks-
butikker til inspirasjonsdag på 
Strand.  God mat, fellesskap, 
informasjon om Actas arbeid og tur 
til Anders Jahres hjem, Midtåsen, 
var en del av programmet. 


	 Både Galleri Normisjon på Ål 
og i Drammen åpnet dørene igjen i 
mai/ juni etter å vært stengt i et par 
måneder.


Nytt kjøkken på gjestehuset 
	 Det monteres nå nytt kjøkken 
på gjestehuset. Når dette er ferdig, 
vil det være en god løsning for 
gjester som ønsker å ordne noe av 
maten selv. Det er noen frivillige 
medarbeidere som har påtatt seg 
jobben med å montere kjøkkenet.


Stabsdager 
	 Alle ansatte i regionen reiser i 
uke 39 på to stabsdager til Dalhøgd 
fjellkapell. Blant flere ting som skal 
drøftes og planlegges er leirer og 
arrangementer for Normisjon, Acta 
og Strand i 2021. Målet er å ha alle 
arrangementer på plass i november/ 
desember.


FELLESSKAP 
- å være gift og kristen

Det er to ting vi ikke kan være alene om: gift og 
kristen. Rett nok hadde den enslige dronning Elisabeth I 
av England et annet svar: «Jeg er gift med England», sa 
hun når rådgiverne oppfordret henne til å finne seg en 
mann. Men definisjonen er nok annerledes; er du gift, er du sammen med en 
annen.

Er du kristen hører du sammen med andre. Du er gren på vintreet 
(Joh.15), lem på den samme kropp (1.Kor.12), en av mursteinene i det 
åndelige tempelet (1. Pet. 2). Som kristen hører du sammen med noen. Du 
og jeg har en plass i det kristne fellesskapet. Å være kristen kan du ikke være 
alene, du hører til i fellesskapet.

«Vennesamfunnet» kalte vi ofte våre bedehusfellesskap tidligere. Det 
blir riktig hvis vi med det mener at vi er et samfunn av Jesu venner. Men hvis 
det skal beskrive hva et kristent fellesskap er blir det litt misvisende: Venner 
velger vi oss, søsken får vi. Et kristent fellesskap er en søskenflokk, vi er 
brødre og søstre. Vi fødes inn i den kristne familien og hører til der.

Dette halvåret har vi hatt måneder vi ikke kunne samles på vanlig 
måte og vi har nå en periode der vi kan samles, men med restriksjoner i både 
antall og hvor nær vi kan være hverandre fysisk. I vår midte opplever vi også 
mange i risikogruppen som i månedsvis har vært avskåret fra å kunne delta 
fysisk når vi andre har møttes til fellesskap. Vi har hatt et halvår med digitale 
møter på nettet. Vel og bra - og gjennom digitale løsninger har vi kanskje 
nådd lenger ut, men en god erstatning for det kristne fellesskapet kan det ikke 
bli. Det er noe med å se hverandre, ha tid til hverandre, oppleve noe 
sammen, dele levd liv med hverandre. 

Det kristne livet leves ikke alene, det leves i et fellesskap der vi får 
næring til troen gjennom forkynnelse, bønn og lovsang. Vi trenger fellesskap 
som utruster og gir oss frimodighet til å være vitner i hverdagen, der vi bor og 
blant dem vi omgås på arbeidsplassen, i familien og blant venner.

Et kristent fellesskap er familien vår - på godt og vondt. Vi må ruste 
våre fellesskap til å ta det som kommer. Vi skal være der for hverandre når 
dagene er tunge og krevende. Våre kristne fellesskap bør være beste 
lærested for å praktisere Jesu lære. Det beste stedet for å bli formet som 
disipler og etterfølgere av Ham. 

På 400-tallet grunnla St.Patrick, «Irlands apostel», over 700 
menigheter i Irland. Mer en 1/4 av øyas befolkning ble kristne i hans levetid. 
Hva var hemmeligheten? Vekkelse vil nok vi si som er oppdratt i 
bedehuskulturen. Svaret ligger i strategien han valgte: 
• Bygg fellesskap med ufrelste. Bli kjent, bruk tid til samtale. Vær tilstede i 

deres liv. Still opp når det trengs.
• Inviter dem med til menigheten. La dem slippe til med sine gaver og sin 

utrustning. 
• La dem få se og erfare hvordan kristne mennesker lever sammen.

Jeg drømmer om at vi sammen som fellesskap skal bli utrustet og gi 
hverandre frimodighet til å dele troen med arbeidskollegaer, venner og 
familie. For våre fellesskap er ikke bare for oss. Våre fellesskap er nemlig 
også for alle dem som ikke er der enda.

Svein-Tony Gårdsø



Nyåpning av 
STRANDKIOSKEN

Søndag 20. september 
kl.12.30 - 13.00

Kjært barn har mange navn sies 
det, så også med Strandkiosken. 
Den går både under navnet 
Sandefjordskiosken og Diplom-Is 
kiosken. 

• Åpningsfanfare v/ Egil Rønning
• Nummer 5: kioskens historie v/ Ragnar G. Degnes
• Høytidelig avduking av historisk skilt
• Hilsen og gaveoverrekkelser v/ Svein-Tony Gårdsø

Denne søndagen er det også søndagsbuffet fra kl.13.00-16.00.
Få med dere nyåpningen av Strandkiosken og spis middag på etterpå!

Velkommen!

KOMLEKVELD
TIRSDAG 3. NOVEMBER 

KL.18.30

«Norge - Senegal  
tur/ retur» 

Musikalske innslag 
Komler og dessert 

Pr. person: kr. 300,- 
Påmelding: 406 03 097 

normisjon.no/vebu 

Generalsekretæren 
besøker regionen  

1. oktober 
begynner Kjetil 
Vestel Haga som 
generalsekretær i 
Normisjon. Han 
kommer fra 
stillingen som 
rektor på 
Bibelskolen i 
Grimstad. 24. og 25. november 
kommer han til vår region sammen 
med flere fra Normisjons 
ledergruppe sentralt. 

	 Kjetil har et ønske om å ha 
fokus på tre virksomhetsområder når 
han denne høsten reiser rundt i 
regionene; skolene, menighetene og 
det internasjonale arbeidet. Dette er 
tre tema som regionen også ønsker å 
ha fokus på i tillegg til Galleri 
Normisjon og Acta. 


	 Alt program for disse dagene 
er foreløpig ikke fastsatt men foreløpig 
ser det slik ut:


Tirsdag 24. november 
Strand 

kl.09.30-14.30:	  
Utvidet stabsmøte m/ regional stab, 
rektorer og ledergruppene på skolene 
og ansatte i Norkirkene


kl.16.00-18.00: 
Middag for frivillige medarbeidere


kl.18.30 -21.00: 
Regionstyremøte


Onsdag 25. november 
Drammen/ Danvik 

kl.08.30: 

Møte med studenter på Danvik


Formiddag: 
Møte med lærere på Danvik


kl.13.00-15.00: 
Møte med frivillige medarbeidere i 
Galleri Normisjon Drammen m.fl.


Regionleder og flere fra den regionale 
staben vil være med alle samlingene.

STOR PÅGANG OG BEGRENSET MED PLASSER

Lunsjforedraget vi hadde 8. september samlet fullt hus. Til 
lunjsforedragt med Kjell Magne Bondevik i oktober er det allerede påmeldt 
38 og det er godt med påmeldinger også til de to siste lunsjforedragene. 

Smittevernstiltak gjør at vi har begrenset med plasser til alle 
arrangementer denne høsten. Vi anbefaler derfor alle om å melde seg på - 
og å gjøre det i god tid for å sikre seg plass. Vi tar forbehold om at det fort 
kan bli fullt og at nasjonale og lokale smittevernstiltak kan bli endret, slik at 
vi må ha ytterligere begrensninger.

Ekteparet Ingrid og Einar Amlie 
og de to barna deres har vært 

Normisjons utsendinger i 
Senegal. Nå har de kommet 
hjem til Norge og bosatt seg i 

Sandefjord. Med bilder og 
historier gir de oss et innblikk i 

arbeidet i Senegal. 



	 Denne våren ble Strand lagt 
ut på booking.com, og vi ble endelig 
mer synlig for turister langt utenfor 
Sandefjord og omegn. Vi gikk 
sommeren i møte med optimisme og 
hadde et lager på 40 sengesett 
liggende i tilfelle det skulle bli mange 
turister som ville overnatte på Strand 
i sesongen juni/ juli. Når vi avsluttet 
«hotell-sesongen» hadde vi brukt mer 
enn 500 sengesett!


	 For oss som sto midt oppe i 
det så tror jeg at jeg med sikkerhet 
kan si at dette er sommeren vi aldri 
kommer til å glemme. Vi hadde ikke 
forventet eller drømt om det trøkket 
som kom, og læringskurven for 
hvordan man skal drive et hotell var 
bratt.


	 For hva gjør vi når vi plutselig 
går tom for sengetøy og gjester 
kommer i løpet av ettermiddagen? 
Eller hvordan løser vi at 20 rom skal 
være vasket og oppredd i løpet av 
fire timer? Eller hva gjør vi når vi 
regner med at fem kanskje maks ti 
gjester vil ha frokost, og vi ender på 
en normal som ligger mer rundt 
25-35 gjester som skal ha frokost? 
Og - mye mer kunne vært nevnt - 
men en siste ting tas med: Hvem 
hadde tenkt at det ikke fungerer med 
all informasjon på norsk når vi både 
hadde engelsktalende og tysktalende 
gjester.


	  Det skal ikke stikkes under 
en stol at for oss som var på jobb, 
var det en sommer med høyt tempo 
fra morgen til kveld og til tider noe 
kaotiske tilstander, men jeg tror jeg 
kan si at gjestene opplevde lite av 
kaoset. Alt var på plass når gjestene 

kom (tja, det finnes to-tre unntak), og 
med få unntak fikk vi kun gode 
tilbakemeldinger; på god mat, flott 
beliggenhet, god service og hyggelig 
betjening.


	 Filip Solbakken og Andreas 
Tretteteig, to unge karer på 18 og 24 
år var vikarer for daglig leder på 
Strand i juli. Jeg er den første til å ta 
av meg hatten for disse to gutta. 
Løsningsorienterte og drivendes 
dyktige til å ta de utfordringene som 
kom. Begge jobbet langt utenfor 
normal arbeidstid for at gjestene 
skulle få et flott opphold på Strand. 
De to skal ha mye av æren for at vi 
fikk så høy score på betjeningen. Den 
tredje som fortjener mye skryt for vel 
blåst hotellsesong er vår nye 
kjøkkenleder Sara Grebäck som 
kastet seg rundt når vi gikk fra 5-10 
frokostgjester og i stedet endte opp 
med 25-35. Her gjorde også 

ungdommer på timer en 
kjempeinnsats. En stor takk skal også 
resten av den faste staben i regionen 
ha for at de la annet til side for å trå 
til på Strand. Sammen greide vi 
dette, og vi landet meg begge bena 
på jorda.


	 Årets hotelldrift har gitt oss 
mye erfaring og kunnskap. Dette tar 
vi med oss videre når vi skal 
planlegge hotelldriften på Strand i juli 
2021.


Svein-Tony Gårdsø 

	 

	 


Hotell i særklasse

For 
Strand, Normisjon og Acta er det 
utarbeidet egne smitte-verntiltak 
som er iht nasjonale regler og råd. 
Vi følger også nøye med på de råd 
og tiltak som anbefales eller 
pålegges fra kommunale 
myndigheter og vi innretter 
virksomheten selvfølgelig etter 
disse.


	 Med bakgrunn i de regler 
som gjelder pr. i dag, gjennom-
fører vi alle de arrangementene 
som dere kan lese om i dette 
nummeret av Strand Nytt. Våre 
nettsider vil til enhver tid være 
oppdatert hvis det skulle ble 
behov for endringer.


	 En-meters regelen er noe 
vi må regne med å leve med i lang 
tid. Det gjør at det er 
begrensninger i forhold til hvor 
mange vi kan ta i mot på hvert 
enkelt arrangement. I 
utgangspunktet ligger vår grense 
på mellom 60-80 personer noe 
avhengig av type arrangement og 
hvor mange saler vi tar i bruk. 


	 Med unntak av 
søndagsbuffeter, skal alle som 
deltar registreres. Lister med 
påmeldte oppbevares hos oss i 10 
dager etter gjennomført 
arrangement før de makuleres.


	 Med de begrensninger 
som ligget i hvor mange deltakere 
vi kan ha på hvert arrangement, 
anbefaler vi at man melder seg på 
de arrangementene man ønsker å 
delta på. Dette gjøres på telefon, 
sms eller mail. 


	 På nettsidene til 
Normisjon, Acta og Strand finner 
dere smitteverntiltak for hver av de 
tre avdelingene. Disse oppdateres 
etterhvert som det blir gjort 
endringer av nasjonale og 
regionale myndigheter. 


	 


Neste år skal vi også passe på 
at informasjonen er på tysk.

Vi startet med en nøkkelboks som 
vi tenkte skulle dekke behovet for 
gjester som kom etter stengetid. 

Vi endte til slutt med 10 
nøkkelbokser.

http://booking.com
http://booking.com


	 I høst skal reguleringsplanen 
for Strandskogen opp til slutt-
behandling i politiske organer. 
Onsdag 16. september ble saken 
behandlet i hovedutvalget for miljø - 
og plansaker. Deres innstilling sendes 
videre til formannskapet for 
behandling før den sendes videre til 
kommunestyret for endelig vedtak.


	 Rådmannen kom med 
følgende konklusjon og forslag til 
vedtak i miljø - og planutvalget: 
«Rådmannen viser til at saken har 
vært oppe til førstegangs behandling 
i to runder, og at saken slik den ble 
vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, var 
godt gjennomarbeidet. Etter offentlig 
ettersyn, har det blitt foretatt noen 
mindre justeringer i plankart og 
bestemmelser i tråd med noen av 
høringsinnspillene, og Rådmannen 
mener planen ivaretar de ulike hensyn 
på en tilfredsstillende måte. 
Rådmannen fremmer på denne 
bakgrunn planen til sluttbehandling 
med anbefaling om å endelig vedta 
reguleringsplanen for Strandskogen - 
GBNR 94/2 m.fl.» 

	 Det som nå skal opp til 
sluttbehandling er det 
området i Strandskogen 
som er regulert til hyttefelt. 
Området vi ønsker å selge 
(se plansje) vil ha plass til 
inntil 18 hytter. Dette har 
vært en lang prosess som 
har strukket seg over mange 
år. Eiendoms -utvalget med 
Kåre Sandens, Torbjørn 
Aurlien og daglig leder på 
Strand (først Berit og 
deretter Ruben) har lagt ned 
utallige timer for å få dette 
prosjektet dit vi er nå, og 
ennå gjenstår mye arbeid. 
Tusen takk for innsats og 
mye tålmodighet!


	 Når saken er endelig 
vedtatt, skal det graves VA-
anlegg opp til hyttefeltet. 
Dette arbeidet vil mest 
sannsynlig bli gjennomført i 

løpet av vinteren 2021. 
Regionens kostnad i forbindelse 
med dette arbeidet vil være på 
ca. kr. 2 mill. 


	 Eiendomsutvalget har vurdert 
to salgsmuligheter for hyttefeltet: 1) 
Selge hele feltet til en utbygger.

2) Strand oppretter et 
eiendomsselskap og står selv som 
utbygger.


	 Ved alternativ 2 øker risikoen 
for oss. Vi må må skaffe til veie mer 
penger for å klargjøre hyttefeltet og vi 
må engasjere en byggeleder som kan 
lede prosessen videre. 
Eiendomsutvalgets anbefaling til 
regionstyret har derfor vært å gå for 
alternativ 1.


	 I regionstyremøte 
9.september vedtok regionstyret å gå 
for alternativ 1 med den 
begrunnelsen som er oppgitt over. 


	 Når Strandskogen er 
sluttbehandlet i de politiske organer 
vil hyttefeltet bli lagt ut for salg. 
Megler vil bli koblet inn i denne 
prosessen. Vi er allerede i kontakt 
med flere aktuelle meglere.


	 Mer orientering om 
Strandskogen vil bli gitt på høstens 
distriktsmøter.


KRONERULLIGEN 
ENDTE PÅ KR.225.000!

Siden april har vi hatt en 
kronerullingsaksjon gående til 
regionens arbeid både i Normisjon, 
Acta og på Strand. Tusen takk til 
alle dere som har gitt! Beløpet på kr.
225.000 er fordelt på alle tre 
avdelinger i tråd med det giverne 
har ønsket. 

«KORONABUDSJETTET» 
HOLDT!

I mai vedtok regionstyret et revidert 
budsjett for perioden januar - 
september, med bakgrunn i 
koronasituasjonen. Budsjettet var 
optimistisk og la opp til stor aktivitet 
i månedene mai t.o.m august. 
Regnskapstallene ved utgangen av 
august viser at budsjettet holdt.

SVIKT I OMSETNING PÅ 
STRAND

Prognoser for Strand viser at vi i 
perioden mars - august har tapt ca. 
kr.1,3 mill i inntekter i forhold til 
arrangementer og utleie som har 
blitt avlyst. For resten av 2020 ligger 
det også an til et betydelig 
inntektstap. Tapet er bremset noe 
opp, da vi i mai la opp et løp for en 
innholdsrik sommersesong på 
Strand. Hoteldriften i juli har også 
bidratt positivt. Konklusjon: at 
Strand har holdt hjulene i gang har 
bidratt mer positivt til økonomien 
enn om vi hadde stengt ned 
virksomheten.

KRISEPAKKE 2 FOR 
FRIVILLIGHETEN

Krisepakke 1 slo dårlig ut for mye av 
det frivillige arbeidet, også for oss. 
Nå er kriteriene endret i krisepakke 
2 slik at vi har langt mer som er 
tilskuddsberettiget.  Vi har sendt inn 
søknad om tilskudd både for 
Normisjon, Acta og for Strand. Svar 
på søknaden forventes komme i 
oktober. 

Sluttbehandling av 
Strandskogen i høst



STRIKKEKLUBBEN ER I GANG! 
Strand-Strikkeklubben samles på 
Strand torsdag hver 14. dag fra kl.
11.00-14.00. Alle er velkommen til 
hyggelig fellesskap, prat, strikking, 
lunsj og utlodning.


Datoer for Strikkeklubben dette 
semesteret er: 

1. oktober, 15. oktober,  
29. oktober, 12. november og 26. november  

MELD DEG PÅ SALGSDAGER PÅ STRAND! 

• Åpent begge dager kl.12.00-19.00 

• Strand tilbyr gratis salgsbord 

• Åpen kafeteria begge dager 

• Romslige og store saler 

• Strand markedsfører Strandtorget gjennom 

lokalavisa og sosiale medier 

• Selgere gir to av sine salgsvarer til 

utlodningen som foregår under 

Strandtorget 

• Gode parkeringsforhold

TA KONTAKT MED OSS OM DU ØNSKER SALGSBORD! 
E-post: gunn.marit.selle@normisjon.no


Tlf.: 406 03 097

Regionens 

ÅRSMØTE
er avlyst

Regionens årsmøte som 
skulle vært gjennomført i juni ble 
utsatt med tanke på å få gjennomført 
det i løpet av høsten. Med bakgrunn i 
smittevernhensyn, delegater fra flere 
deler av regionen og mange 
delegater i risikogruppen, har 
regionstyret vedtatt at årsmøte 2020 
ikke gjennomføres. 

Det er tre formelle ting som 
gjøres på et årsmøte: 
1. Regionstyret legger frem sin 

årsmelding til godkjenning
2. Regnskapet gjennomgås og 

vedtas
3. Det velges medlemmer til 

regionstyret

Årsmelding og regnskap kan 
godkjennes av regionstyret. Dette ble 
gjort i juni og revisjonsberetning 
foreligger fra revisor. Dette vil nå bli 
lagt ut på Normisjons nettside slik at 
det kan leses der.

Regionstyrets medlemmer 
har sagt seg villige til å forlenge sine 
perioder frem til ordinært årsmøte i 
mars/ april 2021. Med disse 
løsningene mener styret at det 
formelle er ivaretatt og at dette er den 
beste løsningen i unntaksåret 2020.

Regionstyret er opptatt av å 
drøfte samarbeidet mellom lokalt og 
regionalt arbeid. Årsmøte er et sted 
hvor vi har mulighet til å drøfte dette. 
Når det ikke går i år har regionstyret i 
stedet valgt å gjennomføre 
DISTRIKTSMØTER på flere sentrale 
steder i regionen. Mer om dette finner 
dere annet sted i Strand Nytt. 

Fordelen med å gjennomføre 
distriktsmøter i stedet for årsmøte er 
flere. Reiseveien blir kortere, det 
lokale arbeidet får stå mer i fokus og 
vi får ikke en gruppe med folk fra 
mange forskjellige deler av regionen. 
Vi samler færre pr. sted enn et 
årsmøte ville ha gjort men flere totalt. 

Ansatte og medlemmer fra 
regionstyret vil delta på distrikts-
møtene. 
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DISTRIKTSMØTER 
- styremøter, medlemsmøter og frivillighetsfester -

Som nevnt og begrunnet annet sted i Strand Nytt så foreslår regionstyret å 
avlyse årsmøte 2020. I stedet legges det opp til lokale samlinger med 
foreninger og Norkirker. Her vil både noen fra regional stab og medlemmer av 
regionstyret være med. Det blir opp til lokal Normisjonsforening/ Norkirke å 
bestemme hvor bredt man vil invitere. Fra regionen foreslår vi flere løsninger: 
møte med styret i foreningen/ Norkirken, utvidet styremøte med ledere for 
ulike arbeidslag i foreningen/ Norkirken, åpne medlemsmøter eller 
distriktsmøter som er for flere enn èn Normisjonsforening. Tid og sted for 
samtlige møter vil bli lagt ut på Normisjons nettside i slutten av september og 
de vil også bli sendt alle foreninger. 

STRAND 
27. OKTOBER  I  KL.18.30 - 20.30 

I tillegg til distriktsmøter som planlegges lokalt inviterer vi til fellesmøte på 
Strand der følgende tema vil bli informert om og drøftet:


• Actas ungdomssatsing med festival og team i samarbeid med 
Norkirkene og lokalt Normisjon/ Acta-arbeid 

• Informasjon om hvor langt vi har kommet i forhold til 
hyttefeltet i Strandskogen 

• Normisjonsturné i 2021 
• Øremerket gaveaksjon til Strand og Acta 

HAABET SOM BRAST
150 ÅR I 2021

I mars 1871 ble 
selfangstskuta Haabet sist sett ved 
Jan Mayen. Fra en forsiktig 
optimisme om at mannskapet ombord 
kanskje hadde klart å berge seg på 
isen, forsvant håpet mer og mer 
utover sommeren og høsten 1871. I 
oktober og november begynner man 
å finne navnene på de ombord 
innskrevet i kirkebøkene rundt om i 
Vestfold; «forliste med selfangstskuta 
Haabet», står det bak mange av 
navnene. 

Haabets forlis er den største 
menneskelige katastrofen i norsk 
selfangsthistorie. 45 mann, i alderen 
18 - 44 år, omkom. Av dem var 25 fra 
Sandefjord. Skipperen på Haabet het 
Nils Knudsen og var eier av Strand. 
Det sies at sommeren og høsten 
1871 så man enken, Marie Brydine 
Knudsen, daglig oppe på Gamlefjell 
speidende etter Haabet som aldri 
kom. Marie Brydine var 37 år da hun 
ble enke og hun ble sittende igjen 
med 6 barn i alderen 2-15 år. Frem til 
sin død 7 år senere forsette hun å 
drive Strand som den gangen ble 
drevet som en gård.

Sandefjord og omegns 
sjøfartshistorie kan knyttes til Strand 
gjennom denne hendelsen. Dette er 
en forholdsvis lite kjent historie. 
Undertegnede har tatt kontakt med 
både Hvalfangstmuseet og Vestfold 
fylkesmuseum som begge ønsker å 
få tilsendt informasjon vi sitter på og 
som har gitt oss tilgang til papirer de 
har i forbindelse med denne 
hendelsen.

Neste vår er det 150 år siden 
Haabet forliste. Gamlefjell er 
fremdeles en del av Strand sin 
eiendom. Det planlegges derfor en 
markering av denne hendelsen på 
Gamlefjell utpå våren 2020. Vi har 
begynt å tilrettelegge stier opp til 
Gamlefjell og planen er at det på 
platået skal komme et 
informasjonsskilt som forteller om 
forliset. 

Mer om denne markeringen 
kommer i et senere Strand Nytt.

Svein-Tony Gårdsø

Søndagsbuffet 
Følgende søndager kl.13.00 - 16.00 

20. september og 25. oktober 

NB! Nyåpning av Strandkiosken  
søndag 20. september kl.12.30 

  

kr. 250 (v)  I  kr.125 (b)



Returadresse:

Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233

3237  SANDEFJORD

REGIONSKONTORET
Østerøyveien 233 - 3237 Sandefjord

Regionleder:
Svein-Tony Gårdsø
Tlf.: 953 36 440
E-post: svein.tony.gardso@normisjon.no

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

Actaleder:
Stein Joar Myrvang
Tlf.: 995 00 047
E-post: stein.joar.myrvang@normisjon.no

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

Kjøkkenleder:
Sara Grebäck
Tlf.: 918 90 471
E-post: saragreback@normisjon.no

Vaktmester:
Hans Kristian Heian
Tlf.: 413 29 804

Regionkontorets åpningstider:
Mandag - torsdag kl.09-15
Tlf.: 406 03 097

NETTSIDER
normisjon.no/vebu

acta.no/vebu

strand-sandefjord.no
Normisjon, Acta og Strand 
har egne facebooksider. Normisjon og 
Acta er også på instagram.

GAVE TIL STRAND 
Med kreativitet og stort pågangsmot har 

Strand gjennomført egne arrangementer og 
drevet med utleie de siste månedene. 

Samtidig har det for Strand vært mange 
avlysninger fra leietakere pga korona-

situasjonen. Inntektstapet for Strand så langt i 
år i forhold til budsjett er på ca. 1.5 millioner. 

Krisepakke 2 for frivilligheten kan avhjelpe 
dette tapet noe, men det er en kjennsgjerning 
at 2020 vil bli et krevende økonomisk år for 

Strand. 


Ønsker du å bidra med en gave til Strand?


Benytt kontonummer:

3000 14 71 550 
(Merk gaven Strand)


eller vipps:

11413 

Gaver til Strand gir skattefradrag. 

TALLENES TALE
MER ENN 2500 PÅ ARRANGEMENTER 

SÅ LANGT I ÅR
Som samfunnet forøvrig stengte vi ned virksomheten i midten 

av mars. Hos oss har vi hatt som utgangspunkt at vi utsetter og ikke 
avlyser arrangementer. Mye av det som ikke ble gjennomført i mars, 
april og mai har blitt gjennomført i løpet av sommeren og mye skal 
gjennomføres i høst. I tillegg planla og gjennomførte vi en rekke 

arrangementer tilpasset korona-situasjonen.

Totalt har vi hatt ca. 2.520 deltakere på leirer og 
arrangementer i regi av Normisjon, Acta og Strand så langt i år. Av 
disse har 2.290 vært på arrangementer etter gjenåpningen i mai! Her 
kommer noen nøkkeltall:

Normisjon, møter og arrangementer: ca. 600
Bedehus på hjul: ca. 340
Turer: ca. 110
Lunsjforedrag:         67
Turer: ca. 100
Bedehusjakten:         31
Konserter og allsang: ca. 190
St. Hans stevnet:       200
Søndagsbuffet: ca. 650
Drive In Bingo: ca. 170
Actas sommerleirer:       120

I tillegg til totaltallene over, har Strand hatt mer enn 500 
hotellgjester i juni-august.

Også i høst legges det opp til en rekke arrangementer med 
ungdomsleir, lunsjeforedrag, søndagsbuffeter, distriktsmøter med 
mer.
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