
 Snart legger vi bak oss 
annerledesåret 2020. Det har vært et 
utfordrende og krevende år. Når vi om 
noen uker skriver 2021 så gjør i alle fall 
jeg det med optimisme og forventning. 
Neste år begynner vaksineringen, og en 
eller annen gang i løpet av neste år går 
vi tilbake til en mer normal hverdag.  

 2020 ble året for kreativitet, 
pågangsmot og hardt arbeid. For å 
kunne invitere til møter og 
arrangementer var vi nødt til å tenke 
nytt. Det gjorde man lokalt og det 
gjorde vi regionalt. Nå er det tid for å 
takke for et innholdsrikt år og mange 
gode, og nye, møteplasser. 

 To helger med Bedehus på hjul 
i mai og juni ble for oss i staben enn stor 
opplevelse. Regntunge dager i 
Hallingdal og dager med stekende sol i 
Drammen, Kongsberg, Våle og Kvelde. 
Godt over 300 personer var med på 
møtene som ble arrangert fra det 
rullende bedehuset. Møteplassene var 
en travbane, parkeringsplasser ved 
skianlegg, idrettsanlegg, kjøpesentere 
og ved et fabrikklokale. Takk til alle 
lokale Normisjonsforeninger, 
menigheter og Actalag som la ting til 
rette for oss. 

 Takk til Acta som 
gjennomførte sommerleirer 
også i år. Det krevde mer 

planlegging enn normalt, men 
for de godt over 100 deltakerne som 
også i år fikk komme på leir, ga leirlivet 
mersmak. I 2021 planlegger Acta for en 
mer normal leirsesong og datoene er 
allerede fastsatt. 

 I regionen har vi mange 
Normisjons-bedehus. Over 30 deltok på 
Bedehusjakten i perioden juni-august. 
For oss var det et ønske om å sette 
bedehusene og bedehuskulturen på 
kartet, samtidig som vi tok Erna Solberg 
sin oppfordring om å legge 
sommerferien i Norge. Bedehusjakten 
ga mulighet til å legge turene både til 
kysten, bygdene og fjellheimen. Kanskje 
vi neste år klarer å utvide Bedehusjakten 
til å gjelde flere regioner og større deler 
av landet? 

 Strand er regionens leir - og 
misjonssenter. I de årene jeg har vært 
ansatt har vi aldri brukt Strand så mye til 
egne arrangementer som i år. 
Sommermøter, bilbingo, komlekveld, 
fagdager, inspirasjonsdager, 
medarbeiderfest, 
stevner, leirer, 
allsangsmøter 
og turer knyttet 
til Strands 
eldre historie 
har blitt 
gjennomført i 
2020. Takk til 
talere, sangere 
og frivillige 
medarbeidere 
som har stilt 
opp slik at vi 
fikk 
gjennomført 
alle disse 

arrangementene. 
I høst var det også klart for en av årets 
nysatsninger; Lunsjforedrag på Strand. 

Fullt hus ut fra gjeldene smittevernregler 
på begge vi gjennomførte gjør at vi har 
stor tro på god oppslutning om de ni 
foredragene som er planlagt for 2021. 
 I mars skulle vi starte 
søndagsbuffet-sesongen på Strand, 
men så ble Norge stengt ned. I mai kom 
vi i gang igjen og over 700 personer har 
i sommer og i høst tatt 
søndagsmiddagen sin på Strand! Takk til 
frivillige medarbeidere som har stilt opp 
på disse søndagene gjennom hele 
sesongen! 

 I sommer åpnet vi dørene for 
«Strand hotell», og det skal sies at det 
var en opplevelse vi sent kommer til å 
glemme. Vi hadde et håp om 50-60 
gjester i løpet av juni/ juli. Vi endte med 
over 500 gjester! Rollen som «hotell-
direktør» var ny for mange av oss, og vi 
vi erfarte rimelig raskt at vi hadde en 
bratt læringskurve. To ungdommer ble 
ansatt i sommer for å ta seg av booking 
og hotellgjester, og de fikk mange 
lovord fra fornøyde gjester som skrøt 
både av stedet, maten og servicen. Takk 
for innsatsen! 

 2020 har krevd mer av staben 
enn det man både kan kreve og 
forvente. Som «sjef» for gjengen vil jeg 
takke dem alle sammen for kreativitet, 
pågangsmot og stor arbeidsinnsats.  

 Takk til alle dere som har ringt 
og sagt at dere ber for arbeidet og for 
oss ansatte. Takk for oppmuntringer og 
gode samtaler. Og til slutt - takk for 
givergleden!  

 2021 er et år vi kan møte med 
optimisme og forventing, samtidig har 
jeg lyst til å takke dere alle for 2020, et 
år som for min del hadde mange 
høydepunkt og gode opplevelser. Vi 
sees i 2021. Regionalt har vi lagt opp til 
mange møteplasser der det vil vil være 
mulig. 

Svein-Tony Gårdsø 
Regionleder 
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TAKK FOR I ÅR!

Skianlegget i Hemsedal - en flott ramme for noen 
av arrangementene under Bedehus på hjul.

Kjell Magne Bondevik 
samlet fullt hus på 

Lunsjforedrag.



Mitt hjerte alltid vanker
Mitt hjerte alltid vanker  

i Jesu føderom,  
der samles mine tanker  

som i sin hovedsum.  
Der er min lengsel hjemme,  

der har min tro sin skatt;  
jeg kan deg aldri glemme,  

velsignet julenatt! 

Den mørke stall skal være  
mitt hjertes frydeslott,  

der kan jeg daglig lære  
å glemme verdens spott.  

Der kan med takk jeg finne  
hvori min ros består;  

når Jesu krybbes minne  
meg rett til hjerte går. 

Men under uten like,  
hvor kan jeg vel forstå  
at Gud av himmerike  

i stallen ligge må!  
At himlens fryd og ære,  
det levende Guds ord,  
skal så foraktet være  
på denne arme jord! 

Hvi skulle herresale  
ei smykket for deg stå?  

Du hadde å befale  
alt hva du pekte på.  

Hvi lot du deg ei svøpe  
i lyset som et bånd,  

og jordens konger løpe  
å kysse på din hånd. 

Hvi lot du ei utspenne  
en himmel til ditt telt  

og stjernefakler brenne,  
å store himmelhelt?  

Hvi lot du frem ei lyne  
en mektig englevakt,  
som deg i silkedyne  

så prektig burde lagt.  

En spurv har dog sitt rede  
og sikre hvilebo,  

en svale må ei bede  
om nattely og ro,  

en løve vet sin hule  
hvor den kan hvile få - 

skal da min Gud seg skjule  
i andres stall og strå. 

Akk, kom jeg opp vil lukke  
mitt hjerte og mitt sinn  

og full av lengsel sukke:  
kom, Jesus, dog herinn!  
Det er ei fremmed bolig,  
du har den selv jo kjøpt,  

så skal du blive trolig  
her i mitt hjerte svøpt. 

Jeg gjerne palmegrene  
vil om din krybbe strø,  
for deg, for deg alene  

jeg leve vil og dø.  
Kom, la min sjel dog finne  

sin rette gledes stund,  
at du er født herinne  
i hjertes dype grunn! 

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


NB! Stengt 14. desember - 4. januar.

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

Ble mennesker lik 

  

 Han ble farløs som 10 åring. Hans 
første kone døde i barsel da hun fødte deres 
13. barn. Av de 16 barna han fikk, døde 10 av 
dem før de nådde voksen alder. Den eldste av 
sønnene, Nikolaj, ble lam som 12-åring og 
pga av en tiltagende sinnslidelse ble han 
holdt innesperret de siste 20 årene av sitt liv.  

 Hans Adolph Brorson, den danske 
biskopen og dikteren av salmen «Mitt hjerte 
alltid vanker», hadde ikke noe enkelt liv. Det 
var fylt av sorg, sykdom og død, og det er 
kanskje noe av det som også kommer frem i 
salmen: «Hvi lot du ei utspenne en himmel til 
ditt telt og stjernefakler brenne, å store 
himmelhelt? Hvi lot du frem ei lyne en mektig 
englevakt, som deg i silkedyne så prektig 
burde lagt.»  

 Hvordan kunne Gud selv la seg føde 
inn i denne verden med all sin elendighet?  

 Vi lever i en annen tid og i en del av 
verden med fred og stor velstand. Kanskje 
klarer vi ikke å fatte dybden av det Jesus 
gjorde på samme måte som H.A. Brorson, en 
mann som hadde kjent på kroppen hva denne 
verden tilbød av smerte, sorg og død.  

 «Han var i Guds skikkelse og så det 
ikke som et rov å være Gud lik, men gav avkall 
på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og 
ble mennesker lik», skriver Paulus i Filipperne 
1, 6-7. 

 Gud ble menneske. Han kom inn i vår 
verden og vår verdens mørke og elendighet. 
Han kom med lys, Fred, håp og frelse.  

 «Akk, kom jeg opp vil lukke mitt 
hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: 
kom, Jesus, dog herinn! Det er ei fremmed 
bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive 
trolig her i mitt hjerte svøpt.» 

Svein-Tony Gårdsø
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«Så hyggelige lokaler!» «Så god mat!» 
Superlativene satt løst hos Inger Johanne og 
Kjell Waggestad etter at de hadde deltatt på 
Julelunsj på Strand i starten av desember. «Vi 
er imponert over alt dere får til», uttrykte de 
to.  

 Mer enn 110 mennesker var innom og 
spiste de tre dagene vi hadde tilbud om 
julelunsj. De fleste hadde bestilt bord på 

forhånd slik at vi som arrangør kunne legge godt til rette med ferdig dekket bord og 
med god avstand mellom hvert bord. Både inne og ute var Strand pyntet til jul. 

 På menyen sto naturligvis full julemiddag med ribbe, surkål, medisterkaker 
og alt tilbehør som hører med. I tillegg hadde kjøkkenet satt sammen en deilig og 
variert kaldrettbuffet med skinke av ulik slag, samt sild, salater og laks. På 
dessertbordet var det karamellpudding og riskrem. 

 Alle tre dagene hadde vi annonsert en liten minikonsert som skapte en fin og 
lun førjulsstemning. Ida Paulsen Søyland Myrvang, 
Helga Bonden Lund og Mari Bonden sang for oss og 
som «fast» pianist for anledningen hadde vi fått med 
oss Tor Arne Teien. Tusen takk til alle for flotte bidrag 
til julelunsjene.  

 I peisestua var det rigget et minijulemarked. 
Der kunne man blant annet finne 
håndarbeidsprodukter, hjemmelagde matvarer sanket 
i skogen og bakevarer fra Strands kjøkken. 

 Neste år vil vi gjøre enda mer ut av «Jul på 
Strand» og vi kommer til å utvide tilbudet med flere 
lunsjer og også julebord på noen kvelder i desember.  

Ruben Heitmann

Julelunsj  på  Strand

JULEGAVETIPS 
Kalender med bilder fra  
Strand og Østerøya  kr.    200,- 

Gavekort, en søndagsbuffet kr.    250,- 

Gavekort, et lunsjforedrag kr.    300,- 

Gavekort, fire lunsjforedrag kr. 1.000,- 

Porto kommer i tillegg. 

Kan bestilles og vil bli sendt i posten. 

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

REGIONKONTORET 
Kontoret vil være stengt fra  

14. desember - 4. januar. 

Vi i staben ønsker dere en 
velsignet julehøytid og et 

godt nytt år med framtid og 
håp! 

Gunn-Marit E. Selle   Sara Grebäck 

Stein Joar Myrvang   Ruben Heitmann 

Hans Kristian Heian 

Svein-Tony Gårdsø 



GALLERI NORMISJON 
PÅ FLYTTEFOT 

I slutten av januar flytter Galleri 
Normisjon i Drammen inn i nye lokaler. 
Det vil gi butikken bedre plass, alt på 
en flate, gode parkeringsmuligheter 
og en mye gunstigere leieavtale. 


Butikken i Drammen engasjerer flere 
titalls frivillige medarbeidere. Vi gleder 
oss sammen med dem over nye 
lokaler. 


Overskuddet for butikken i Drammen 
går til Acta regionalt og Normisjons 
arbeid i Bangladesh.


Mer enn 70 arrangementer og 
leirer er planlagt i 2021.  

 Hele regionen 
Staben legger ut på turné våren og 
høsten 2021. Noen av nyhetene neste 
år er medarbeiderfester flere steder i 
regionen og mer reisevirksomhet i 
områdene Kongsberg, Eikerbygdene 
og Drammen. 

 Skolene 
Normisjon eier og driver både 
Gjennestad vgs og Danvik fhs. Vi har 
god kontakt med begge skolene. 
Neste år vil vi se mer på 
samarbeidsmulighetene mellom Acta 
og det internasjonale arbeidet.  

 Menighetene 
En ny runde med besøksdager i 
regionens tre Norkirker innledes 
høsten 2021. I tillegg vil regionen 
arrangere en konferanse med fokus på 
menighetsplanting og 
menighetsvekst. Konferansen vil bli 
arrangert i løpet av høsten. 

 Acta 
Ledertreningsprogrammet LIFT er 
neste års store nyhet i Acta. I april 
inviteres ungdommer til  LIFT OFF-
weekend i Drammen. LIFT er et 
ledertreningsprogram over 2 år fordelt 
over 8 weekender. Det vil også være 
mulighet for ungdommer å ta et tredje 
år, kalt LIFT tungvekt, der hovedfokus 
vil være på Normisjon og Actas 
internasjonale arbeid. Navnet LIFT 
bygger på fire elementer som er basis 
for hele ledertreningsprogrammet; 

Ledertrening, Identitet, 
Fellesskap og Trosopplæring.  

 Leir - og misjonssenter 
En rekke arrangementer er lagt 
til Strand og vi styrker ytterligere 
stedet som regionens leir - og 

misjonssenter. Sommermøter hver 
søndag i juli og første søndagen i 
august, Bibelkonferanse i oktober, ni 
lunsjforedrag i løpet av året og 
Seniordager i mai er noe av det som er 
planlagt. I tillegg arbeider vi med 
temakvelder der tro møter hverdagens 
utfordringer.  

 Internasjonalt arbeid 
Misjonsavtaler med foreninger og 
menigheter, styrke kontakten med 
skolene, Actas ledetreningsprogram 
og en egen fagdag der vi setter fokus 
på Normisjons internasjonale arbeid 
er noe av det som planlegges for 
neste år. 

 Strand 
Vi følger opp visjonen vi har om et 
åpnere Strand med flere 
lavterskeltilbud. Søndagsbuffeter, 
lunsjforedrag, temakvelder, julelunsj 
og julebord står på programmet. I 
tillegg vil vi fortsatt ha et fokus på 
Strands historie som en døråpner til 
flere nye grupper. I mai planlegges en 
«gjenåpning» av Gamlefjell og en 
spennende del av Strands historie.  

 Covid-19 
Vi vil leve med koronasituasjonen et 
godt stykke inn i 2021. Regionalt har vi 
neste år - for ikke å komme bakpå - 
planlagt som normalt. Vi tilpasser 
arrangementer og leirer iht de til 
enhver tid gjeldede smittevernregler. 
For å holde seg oppdatert anbefaler vi 
at man følger med på Normisjons 
nettside: normisjon.no/vebu 

NYTT ÅR  
- MANGE MULIGHETER

De som deltok på årets MER-konferanse 
har vært fulle av lovord om konferansen: 

«Samlende», «inspirerende» og «nyttig for 
vår forening/ menighet» har vært noen av 

tilbakemeldingene. 

På grunn av koronapandemien blir MER-
konferansen 2021 digital. Du kan delta på 

konferansen sammen med andre på 
følgende steder i regionen: 

Hemsedal Normisjon 

Norkirken Kongsberg 

Norkirken Drammen 

Norkirken Sandefjord 

Mer om programmet kommer over nyttår. 
Du kan lese mer om konferansen på 

www.mer2021.no 

http://www.mer2021.no
http://www.mer2021.no
http://normisjon.no/vebu
http://normisjon.no/vebu


LUNSJFOREDRAG 
PÅ STRAND 


26. JANUAR 

«Hva kan vi forvente av  
Joe Bidens første 100 dager?»  

	 Kun 6 dager etter innsettelsen av 
USAs 46. president, Joe Biden, inviterer vi til 
årets første lunsjforedrag. Vi har fått med oss 
en USA-kjenner som grundig har studert 
amerikansk politikk. 


	 Are Tågvold Flaten er statsviter og 
grunnlegger og redaktør av 
AmerikanskPolitikk.no. Han har dekket de tre 
siste presidentvalgene fra USA, og i 2016 var 
han TV2s omreisende valgkorrespondent. 


	 I 2017 ga Tågvold Flaten ut boken 
«Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes 
valgkamp.» Han snakker daglig i podkasten 
«Morgenkaffen» og ukentlig i podkasten 
«2020». Han kommenterer regelmessig 
amerikansk politikk i norske medier, sist som 
en av TV2s USA-kommentatorer i 2020-valget.


	 Påmelding til lunsjforedragene 2021 
starter 6. januar. Vi åpner da opp for at man 
kan melde seg på hvilket som helst av 
foredragene i 2021. Erfaring etter høstens 
lunsjforedrag tilsier at man bør være rask med 
å melde seg på. Inntil koronapandemien er 
over vil foredragene ha begrenset med plasser 
iht gjeldene smittevernregler.


Medarbeidrerfest 
I Normisjon og Acta - både lokalt og regionalt drives arbeidet frem av 
frivillige medarbeidere. Dere gjør en kjempeinnsats! På Strand legges det 
ned en betydelig innsats av frivillige hvert år, det samme gjøres i Galleri 
Normisjon Drammen og på Ål. I februar og april inviteres dere til 
medarbeiderfest. For å dekke større deler av regionen så blir det følgende 
medarbeiderfester neste år: 

 Strand  fredag 5. februar kl.13.00 
 Strand  fredag 5. februar kl.18.30 
 Gol  lørdag 17. april  
 Ål  lørdag 17. april 
 Hemsedal søndag 18. april 

Invitasjoner med program for medarbeiderfestene  
vil bli sendt ut på nyåret. 

Normisjons 

ÅRSMØTE 

Normisjon sitt årsmøte avholdes 
i Norkirken Drammen  

lørdag 24. april. 

I forkant av årsmøtet vil regionens 
ansatte og repr. fra regionstyret delta 
på en rekke styremøter og årsmøter i 

lokale Normisjons-foreninger/ 
menigheter.  


Saker man ønsker skal behandles på 
årsmøtet må meldes to måneder i 

forkant.


På årsmøte vil regionstyret bl.a. legge 
frem strategidokumentet 

«Normisjon VeBu 2030»

http://AmerikanskPolitikk.no
http://AmerikanskPolitikk.no


 «Jesus Kristus til nye 
generasjoner og folkeslag» er 
Normisjon sin visjon og Normisjon sitt 
oppdrag. Det forplikter alle oss som er 
med i Normisjon til et engasjement 
både for det internasjonale, nasjonale, 
regionale og lokale Normisjons-
arbeidet; sammen er vi Normisjon! 

 I november hadde regionen 
besøk av ledergruppa på felleskontoret. 
Det ble en inspirerende og innholdsrik 
dag der vi lærte mer om hverandre, 
utfordret hverandre og så på hvilke 
muligheter vi har for å styrke 
Normisjons arbeid fremover.  

 Felleskontoret var representert 
ved Kjetil Vestel Haga 
(generalsekretær), Kristian Øgaard 
(Actaleder), Else Kari Bjerva 
(personalleder), Mari-Anne Nybraaten 
(leder, medie - og markedsavdelingen), 
Ingebjørg Berstad Torp (lederteam, 
Misjon i Norge), Eivind Milton Saaghus 
(økonomi - og administrasjonssjef) og 
Tore G. Bjørsvik (internasjonal leder).  

 Fra regionen deltok alle 
regionalt ansatte og pastorene i 
Norkirkene på Kongsberg, Drammen 
og Sandefjord. Rektor og internatleder 
på Danvik fhs var også med, det samme 
var to repr. fra regionstyret og noen 
frivillige medarbeider med særlig 
engasjement for Normisjon sitt 
internasjonale arbeid.  

 Det var tre hovedtema som var 
satt på agendaen og som ble drøftet i 
fellesskap: Normisjons skoler, 

menigheter og det internasjonale 
arbeidet.  

Skolene 
Rektor på Danvik fhs innledet med en 
presentasjon av skolen og sa litt om hva 
de ønsker og forventer av 
eierorganisasjonen. I samtalene kom 
blant annet dette opp: 
- vi trenger en mer helhetlig 

skolepolitikk 
- For regionen ønsker vi å styrke 

samarbeidet til skolene gjennom 
Actas ledertreningsopplegg og det 
internasjonale arbeidet 

- Danvik fhs peker seg ut som et 
naturlig samlingssted for 
Normisjonsfolk i midtre del av 
regionen 

(Pga koronasituasjonen måtte rektor på 
Gjennestad vgs melde avbud.)  

Menighetene 
Pastor i Norkirken Kongsberg, Helge 
Skaaheim, hadde i sin innledning fire B
´er som bør kjennetegne en Norkirke 
og som kan styrke tilhørigheten til 
organisasjonen. 
- Bibelsk tilhørighet: dette må være 

fundamentet vi bygger våre 
menigheter på, en forkynnelse og 
undervisning forankret i Guds ord 

- Bibelsk materiell: nasjonalt og 
regionalt hjelpe menighetene med å 
ha godt materiell til undervisning, 
særlig blant barn og ungdom 

- Bred kompetanse: både hos pastorer 
og hos nasjonalt og regionalt ansatte, 
slik at menighetene kan styrkes 

- Basic hjelp til administrasjon: 
regionalt burde man vurdere å kunne 

ta over noen av de administrative 
oppgavene for menighetene, slik at 
de ansatte lokalt kan være mer «i felt» 

Internasjonalt 
Ny internasjonal leder på felleskontoret, 
Tore G. Bjørsvik, hadde en orientering 
om arbeidet vi har på alle våre felter 
ute. Han kunne også fortelle at vi 
sommeren 2021 kunne være i den 
situasjonen at vi har under 10 
misjonærer ute i våre samarbeidsland. 
I samtalene kom blant annet dette opp: 
- det internasjonale arbeidet må ledes 

fra felleskontoret 
- regionalt kan man styrke det 

internasjonale arbeidet gjennom 
samarbeid med skolene, 
menighetene og foreningene 

- en misjonsavtale med lokale 
fellesskap jobbes det videre med, 
der man forplikter seg til et større 
ansvar for det internasjonale arbeidet 

- det må legges til rette for at 
medlemmer i foreninger og 
menigheter kan reise ut på besøk. 
For at dette skal skape et mer 
forpliktende engasjement må det 
arbeides med for- og etterarbeidet 
av en slik tur. 

 Ledergruppa var også med på 
regionstyremøte senere samme dag 
der de samme tre temaene ble drøftet. 

Svein-Tony Gårdsø 

STABEN BESØKTE 
DANVIK FHS 

Staben hadde en dag på 
Danvik der vi både traff 

ledergruppa på Danvik og 
fikk besøke de ulike linjene. 
Pastor i Norkirken Drammen 
var også med denne dagen.   

Regionalt ønsker vi å styrke 
kontakten med både Danvik 

fhs og Gjennestad vgs. 
Dagen på Danvik ga oss 

gode samtaler og flere ideer 
for videre samarbeid.

FAGDAG MED LEDERGRUPPA 
- gode og inspirerende samtaler om veien fremover



FANTASTISK 
START! 

Gaveaksjonen «SAMMEN» ble 
startet for drøyt tre uker siden og 
vil vare frem til sommeren 2021. 
Responsen pr. nå er fantastisk. Vi 
har stor tro på at målet om kr.
500.000 innen sommeren er mulig 
å nå.  

Nå før jul har vi spesielt hatt fokus 
på gaveaksjonen til Strand og 
oppgradering av gjestehuset til 
familierom. Regionstyret har gitt 
grønt lys for at denne 
oppgraderingen kan starte hvis 
man har nådd halvparten av 
beløpet (totalt kr.300.000) innen 
utgangen av januar. Vi ligger godt 
i rute for å nå dette.  

Etter nyttår og utover vinteren vil vi 
sette fokus på gaveaksjonene til 
Acta og det internasjonale 
arbeidet.  

Pr. nå har vi fått inn følgende til de 
tre aksjonene: 
Acta:  kr.   7.800,- 
Internasjonalt: kr. 15.000,- 
Strand:  kr. 74.370,- 
———————————————————————- 
Totalt:  kr. 97.170,- 

SAMMEN  

SAMMEN kan vi bidra til at barn og ungdommer finner gode og trygge fellesskap i Acta. 
Fellesskap som formidler Jesus for dem. Fellesskap der de får hjelp for livet og finner trygghet 
i troen på Jesus. 

SAMMEN har vi et ansvar for vårt internasjonale arbeid. Vi er privilegert som bor i Norge og vi 
har muligheten til å bidra til dem som ikke har de samme goder som oss. 

SAMMEN kan vi videreutvikle Strand som vårt leir - og misjonssenter, slik at det fortsatt kan 
være et kraftsenter for dagens og morgendagens generasjoner.  

Gjennom gaveaksjonen «SAMMEN» kan du være med å gi din gave til Normisjons 
internasjonale arbeid, til Acta eller til Strand. Gavene gir mulighet for skattefradrag. Du kan 

øremerke din gave til det prosjektet (se under) som du selv ønsker.  

kontonr.:  3000 14 71550 vipps: 11413.

NORMISJON - INTERNASJONALT 
En konsekvens av koronapandemien har vært at våre 
misjonærer kom hjem til Norge. Høsten 2020 begynte de første 
å vende tilbake til våre samarbeidsland og flere ventes å reise ut 
i første halvdel av 2021. Normisjon har sitt arbeid i noen av 
verdens fattigste land. Pandemien har fått store konsekvenser i 
disse landene i forhold til fattigdom, helse, skole og 
arbeidsledighet. Pengene går ikke til et konkret prosjekt, men 
fordeles av Normisjon sentralt der de ser at behovet er størst. 


ACTA - ETTÅRINGER OG LIFT 
Høsten 2021 satser Acta på å få to ettåringer på plass; 
ungdommer som jobber i Acta et år samtidig som de er 
studenter på Bibelskolen i Grimstad.

Våren 2021 drar Acta i gang ledertreningsopplegget LIFT. 
Ungdom engasjerer seg og binder seg til et 
ledertreningsopplegg over to år med mulighet for et år til der 
fokus vil være på Normisjon og Acta sitt internasjonale arbeid. 
LIFT skal være tett samarbeid mellom regionen og lokale 
Norkirker, Normisjonsforeniger og Actalag. Gi en enkeltgave eller 
vær med i en givertjeneste til Acta. 


STRAND - OPPGRADERING 
Strand er vårt leir - og misjonssenter og vi har et mål om at 
stedet skal rustes opp slik at det fungerer for alle aldersgrupper. 
Det har vært et behov for flere familierom på Strand. Dette kan vi 
få til ved å oppgradere rommene på gjestehuset med nye og 
flere senger, slik at hvert rom både kan fungere som enkeltrom, 
dobbeltrom og familierom med plass til fire-fem personer. I 
forbindelse med oppgraderingen vil det også være naturlig å 
pusse opp hvert rom begrenset til nytt gulv, ny farge på 
veggene, nye gardiner, lamper og en garderobeløsning på hvert 
rom. Vær med på en kronerulling utover vinteren og våren der vi 
oppgraderer rommene. Her kan du være med å gi penger til 
lamper, gardiner, nye senger m.m. 

MÅL 
Kr. 500.000

Pr. 09.12. 
Kr. 97.170



Returadresse: 
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Østerøyveien 233 - 3237 SANDEFJORD

ARRANGEMENTER 2021
JANUAR
26.: Lunsjforedrag

FEBRUAR
5.: Medarbeiderfester, Strand
12.-14.: Acta-weekend
16.: Lunsjforedrag

MARS
4.: «Når tiden stopper opp»

Temakveld med middag på Strand
11.-13.: MER - konferansen

Hub´er i Hemsedal, Drammen, Sandefjord 
og Kongsberg

16.: Lunsjforedrag
21.: Søndagsbuffet på Strand
24.-25.: Strandtorget

APRIL
8.: Komlekveld på Strand
9.-11.: LIFT-OFF, Acta, Drammen
14.-18.: Stabsturné til Hallingdal
17.: Medarbeiderfest, Gol
18.: Medarbeiderfest, Ål
18.: Medarbeiderfest, Hemsedal
20.: Lunsjforedrag
24.: Regionens årsmøte, Drammen
25.: Søndagsbuffet på Strand

MAI
11.: Lunsjforedrag
13.: «I forfedrenes fotspor»

Offisiell åpning av stier til Gamlefjell (Strand) med 
bl.a. friluftsgudstjeneste på fjellplatået.

23.: Søndagsbuffet på Strand
25.-27.: Seniordager på Strand

JUNI
16.: Historisk vandring på Veierland
19.-20: Minileir, 3-6 år, Strand
20.: Søndagsbuffet, Strand
23.: St.Hans stevne, Strand
28.-30: Lederkurs, Acta, Strand
30.-2.: Makspuls, 7-9 år, Strand

JULI
4.: Sommermøter, Strand

Søndagsbuffet, Strand
11.: Sommermøter, Strand

Søndagsbuffet, Strand
18.: Sommermøter, Strand

Søndagsbuffet, Strand
25.: Sommermøter, Strand

Søndagsbuffet, Strand

AUGUST
1.: Sommermøter, Strand

Søndagsbuffet, Strand
9.-12.: Paddan, 13-17 år, Gøteborg
22.: Søndagsbuffet, Strand
23.: Inspirasjonsdag for Galleri Normisjon, Strand
29.-3.: Hermontur

SEPTEMBER
11.: «På busstur i Hauges fotspor»

Drammen og Eikerbygdene
14.: Lunsjforedrag, Strand
19.: Søndagsbuffet, Strand
24.-26.: LIFT, Acta, Hemsedal

OKTOBER
19.: Lunsjforedrag, Strand
22.-24.: Bibelkonferansen, Strand
27.-28.: Strandtorget

NOVEMBER
11.: Komlekveld, Strand
16.: Lunsjforedrag, Strand
19.-21.: LIFT, Acta, Grimstad
30.: Julelunsj, Strand

DESEMBER
1.-3.: Julelunsj, Strand
2.-4.: Julebord, Strand
7.: Lunsjforedrag, Strand
21.: Julegalla, Acta, Sandefjord

Programmet er under planlegging og vi tar forbehold om 
justeringer iht gjeldende smittevernregler. Programkatalog for 
alle arrangementer vil bli sendt ut medio januar og vil også bli 

lagt ut på Normisjons nettside:

normisjon.no/vebu

Vår visjon og vårt oppdrag 

Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag

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

