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Det er lov med flere deltakere, man kan 
delta på tvers av kommunegrensene 
og det er igjen helt i orden med 
overnatting. En bedre start for årets 
sommerleirsesong kunne vi ikke fått. 
Gøy er det også at det ser ut til å bli en 
leirsesong med mange deltakere.

Actas leirsesong er allerede godt i gang. 
Minileiren for 3-7 åringene er allerede 
gjennomført og i løpet av de to første 
ukene av juli, vil Acta ha gjennomført tre 
leirer til. Den siste, «Paddan», som 
normalt går til Gøteborg og Liseberg, blir i 

år lagt til Bø i Telemark med blant annet 
en dag i Sommarland. Denne leiren 
arrangeres i midten av august. 

Trinn tre kom som bestilt
Vi har de siste ukene satt oss godt inn i 
hva som gjelder på de ulike trinn i 
regjeringens gjenåpningsplan, og vi har 
tilpasset leirer og arrangementer etter hva 
som er gjeldene i hvert trinn. Slik vi 
vurderer det, vil vi kunne gjennomføre alt 
det som er planlagt i ukene og månedene 
fremover. Hvert trinn åpner for stadig flere 
deltakere. For oss kom trinn tre i 
gjenåpningsplanen som bestilt.

Allerede i begynnelsen av juni var vi i 
gang. Friluftsgudstjenesten som ble 
avholdt på Gamlefjell 6. juni, er omtalt 
annet sted i «Strand Nytt». 

Med 200 personer på St. Hans stevne ble 
det fullt hus. Selv om reglene nå tillater 4 
kohorter á 200 personer i hver, valgte vi å 
forholde oss til kun én kohort á 200. Et 
St.Hans stevne med flere kohorter med 2 
meters avstand anså vi umulig å 
gjennomføre. Det ble et tradisjonsrikt St. 
Hans stevne med grilling, salg av mat, 
møte, konkurranser for barna og konsert. 
Uken før stevne måtte vi innse at det var 
umulig å få musikeren Roland Utbult over 
fra Sverige. Med god hjelp fra 
Skjærgårdsgospel fikk vi ja fra musikeren 
Hans Inge Fagervik. Det ble en flott 
konsert der Hans Inge gjennom både 
sang og historier fra levd liv, ga oss en 
tankevekkende kveld. 

Sommeren er så vidt i gang
Hver eneste søndag i juli og den første 
søndagen i august blir det arrangement 
på Strand under vignetten «Sommer på 
Strand.» Programoversikt over hva som 
skjer, finner dere i dette nummeret av 
«Siste Nytt».

«Sommer på Strand» er noe vi arrangerer 
for tredje året på rad. Erfaringene og 

tilbakemeldingene fra de foregående 
årene gjør at vi ønsker å bygge videre på 
dette, og etterhvert også utvide det. 

Konsert er en av årets nyheter. Vi er så 
heldige at vi har fått med oss Sveinung 
Hølmebakk. Sveinung Hølmebakk er 
kanskje mest kjent som en av de tre 
tenorene i «Nordic Tenors». Han satser 
nå på egen karriere og har altså sagt ja til 
å komme på Strand 4. juli. Billetter til 
konserten bestilles på sveinung.no/
konserter. 

Det blir møter eller gudstjenester alle 
søndagene, og hver søndag er det også 
søndagsbuffet. 

Velkommen til en innholdsrik 
sommer på Strand! 

Velkommen til fellesskap! 

Sommer - leir - fellesskap - gjenåpning

Vannvolleyball i Mefjorden er en av 
sommerens nye aktiviteter. 

Engasjerte ungdommer på lederkurs.

Teambuilding på lederkurset.

Kjøkkenguttene Lars og Arne er i gang 
med grilling på St.Hans stevnet

Årets St.Hans stevne ble gjennomført i 
strålende vær. 

http://sveinung.no/konserter
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	 Etter måneder med 
nedstengning kunne vi endelig invitere til 
regionale arrangement. Det kunne ikke 
passet bedre enn at det skjedde i 
strålende sommervær på Strand søndag 
6. juni. Anledningen var 150 års-
markeringen for «Haabets» forlis. 
	 Norvald Fuglestrand fra 
Nøtterøy har skrevet en reportasje fra 
markeringen på Gamlefjell, og deler av 
denne gjengis her. 

	 En av de største tragedier i 
selfangstens historie skjedde i 
Nordishavet i 1871 da Svend Foyns 
spesialkonstruerte ishavsskute «Haabet» 
forsvant ved Jan Mayen. For eieren var 
det selvsagt en tragedie, men det verste 
var at hele mannskapet på 45 menn ble 
borte, av dem var 25 fra Sandefjord. 
Kapteinen på «Haabet» var Niels 
Knudsen, eier av Strand. Knudsens 
hustru, Marie Brydine, var en av de 
mange enker som mistet og savnet sin 
kjære ektemann. Hun ble i en alder av 38 
år eneforsørger for 6 barn i alderen 1-15 
år. Det er fortalt at hun utover sommeren 
og høsten 1871 gikk opp på et 
utkikkspunkt på Gamlefjell og speidet 
utover Tønsbergfjorden for å se etter 
«Haabet». 


	 For å markere «Haabets» forlis, 
er det nå satt opp en minneplakett på 
Gamlefjell og stedet har fått navnet 
«Maries utkikksplass.»


	 Det var lagt opp til en 
innholdsrik friluftsgudstjeneste forettet 
av generalsekretæren i Normisjon, Kjetil 
Vestel Haga. Han sa først noen ord om 
selfangerne som mistet livet før han 
talte. Det var også andre som holdt taler 
og hilsener. Ordfører i Sandefjord, Bjørn 

Ole Gleditsch, roste de mange 
lederne på Strand for deres 
engasjement, før han foretok den 
høytidelige avdukingen av 
minneplaten. Sammen med Frode 
Kyllingstad, som spilte trompet, 
deltok også kantor Ingunn Aas 
Andreassen fra Nøtterøy. Blant 
annet fremførte hun en solosang 
om Marie Brydines liv, forfattet av 
Egil Rønning og tonesatt av 
solisten selv. Blant de mange 
fornøyde tilhørerne var også 
Hvalfangstmuseet i Sandefjord 
representert. 


	 Etter gudstjenesten var 
alle invitert til kirkekaffe på Strand. 
Her holdt Svein-Tony Gårdsø et 
interessant kåseri om Marie 
Brydines far, Johan Bryde.  Han var 
født i Danmark og engasjerte seg i 
den britiske blokaden som rammet 
Danmark/ Norge rundt 1807 og i 
årene som fulgte. Han deltok både 
i sjøslag og satt i britisk 
fangenskap før han i 1811 gikk i 
land på Veierland. Med årene fikk 
han 13 barn, noen av dem bosatte 
seg i Sandefjord, og blant dem var 
Marie Brydine og hennes bror, 
Johan Maurits, som ble en kjent 
skikkelse i Sandefjord. Brydeslottet 
og Brydedammen i Sandefjord er 
noen av stedene som er knyttet til 
hans historie. 


	 En flott gjenåpningsdag 
og en verdig 150 års-markering for 
«Haabets» forlis. De ulike 
arrangementene denne dagen 
samlet hver mellom 80-95 
personer.  

DET KUNNE IKKE BLITT BEDRE
- gjenåpning og minnemarkering for Haabets forlis

Ingunn Aas Andreassen og Frode Kyllingstad.

Kari Wang og Kjell Austad, etterkommer etter en av 
de omkomne på «Haabet»; Søren Hansen.

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, sto for 
avdukingen av minneplaten. Det var også hilsen fra 

prosten i Sandefjord, Raag Rolfsen. 

KONSERT - SVEINUNG HØLMEBAKK  
STRAND   -   4. JULI   -   18.00 

Billetter á kr. 350 kjøpes på: sveinung.no/konserter 
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	 Høsten 2020 bevilget Sparebank 1 Stiftelsen BV kr. 200.000 til ny 
lekeplass på Strand. Det var en svært gledelig melding som vi ønsket å få 
mest mulig ut av. Søve 
lekeapperatprodusent satte 
sammen et forslag med 
apparater som egent seg for 
flere aldersgrupper. I april 
startet arbeidet og det ble 
mange dugnadstimer på en 
god gjeng med frivillige som 
var involvert i prosjektet. 
Flere Strandvenner bidro 
også med utlån av traktor, 
maskiner og utstyr. Stor takk 
til alle sammen. I tilknytning til lekeplassen, blir det nå også parkbord og 
muligheter for å samles rundt en bålpanne. Nå håper vi at barn, ungdom og 
familier kan leke og kose seg på lekeplassen i mange år fremover.  


NY LEKEPLASS  
TATT I BRUK 

GRATULERER MED DAGEN!

	 «Dette er stedet som Herren har utpekt», 
ble det sagt under innvielsesfesten for Strand 11. 
juli 1943. Siden den gang har titusener vært på leir 
på Strand. Minnene er mange fra mange 
generasjoner. 


	 Søndag 11. juli inviterer vi til «leirfest» på 
Strand. Vi håper det kommer tidligere leirdeltakere 
i alle aldre. Alt program er foreløpig ikke klart, men 
vi kan røpe at tre tidligere barne - og 
ungdomssekretærer i alle fall vil bidra på 
programsiden. 


Thorild Bonden Hanedalen

Barne - og ungdomssekretær fra 1980 - 1987


Leirsanger og leirminner


Arne Hersdal 
Barne - og ungdomssekretær fra 1987 - 1990


Andakt og leirminner 

Svein-Tony Gårdsø 
Barne - og ungdomssekretær/ Actaleder 1990 - 2018


Historiske leirbilder 

P.S. Hvis noen sitter på leirbilder som vi 
kan vise på festen, send gjerne disse på 
mail til: svein.tony.gardso@normisjon.no 
Disse bildene vil bli vist på storskjerm.  

Det blir 
loppemarked! 
Gjennestad vgs.  
lørdag 9. oktober 

Vi forsøker i år å forene alt 
Normisjonsfolk i Vestfold til felles 
dugnadsinnsats på Gjennestad til 

loppemarked. Vi håper at også mange 
av Strandvennene blir med på dette.


Hold av datoen! 
Har du mulighet til å stille opp til 
dugnadsinnsats, er det bare å ta 

kontakt med oss på regionkontoret. 


mailto:svein.tony.gardso@normisjon.no
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Mange av de gamle sovesofaene på 
Gjestehuset har begynt å takke for 
seg. Da Gjestehuset ble bygget ble det 
installert 20 senger og 10 sovesofaer i 
hver etasje.  Etter en befaring med en 
branningeniør ble det klart at bygget 
var godkjent for opp mot 200 
overnattingsplasser. Gjestehuset ble 
bygget med tanke på voksne grupper 
med en eller to på rommet. I dag ser vi 
at bruken er mer og mer 
familiegrupper og leirgrupper med 
mange barn eller konfirmanter. 90% av 
gruppene på Strand ønsker å betale 
mer for å få rom med eget bad, fremfor 
å overnatte i hyttene med enklere 
standard. Derfor satte vi i gang med et 
prosjekt for å se på mulighetene for å 
få inn flere senger i gjestehuset, 
samtidig som vi beholdt den luftige og 
gode romatmosfæren. 

Resultatet ser du på bildene. Stor takk 
til interiørkomiteen som har vært med 
på  å velge ut møbler, farger og dekor. 
Dette er de samme fire damene som 
også har satt sitt preg på 
fellesarealene i hovedbygget. Da 
Norge på nytt stengte ned aktiviteten i 
november 2020 bestemte regionstyret 
at vi kunne dra i gang en 
innsamlingsaksjon med mål om 
300.000 kr til oppussing og innkjøp av 
senger til 10 rom. I februar var over 
halvparten av målet nådd, og 
oppussingen startet opp. Per nå er 
innsamlingen kommet opp i kr. 
267.870. Tusen hjertelig takk til alle 
som har gitt. 

Prosjektet ble noe dyrere enn 
budsjettert blant annet fordi sengene 
hadde steget en god del i pris under 
koronaen. Det ble også nødvendig å gi 
korridoren utenfor de 10 rommene et 
løft, så her ble det montert nye lamper 
og teppe på gulvet for å dempe støy. 
Også stuen mot sjøen i enden av 

korridoren har fått et likt preg som 
resten av etasjen. 

Så langt har tilbakemeldingene på 
rommene, sengene og fellesarealene 
vært svært gode. Det er veldig 
hyggelig å ta imot gjester når de er 
meget fornøyde med fasilitetene vi kan 
tilby. 

Med dette prosjektet har vi nå ti 4-
mannsrom i 1. etasje og økt 
kapasiteten fra 60 til 70 senger totalt i 
bygget. Når vi en dag har økonomi til å 
fortsette arbeidet i 2. etg., vil vi se på 
mulighetene for å lage noen 5-
mannsrom der. Målet er å kunne få til 
85 senger i gjestehuset. Da ville 20 
familier kunne bo veldig bra når de 

reiser på menighetsweekend, eller 
Acta kan samle alle barna under 
samme tak når de arrangerer leirer. 

Vi er snart i mål med å nå de 300.000 
vi hadde som mål. Prosjektet ble noe 
dyrere, så vi er svært takknemlig for 
hver gave som fortsatt blir gitt. Dersom 
vi får mer penger enn det vi har brukt, 
blir pengene satt av til oppussing av 2. 
etasje.    

EN ETASJE PUSSET OPP
- 20 HAR BLITT TIL 40



Stadig flere Normisjons- og 

Allerede i 1919, da 
Indremisjonsselskapet - 
Vestfold krets ble stiftet, 
vedtok kretsstyret at 
man skulle kjøpe et 
sted der man kunne ha 

leirer for barn og 
ungdom. Det gikk 24 år (!) før man fant stedet - vårt Strand. 
Med årene ble Strand mye mer enn bare et leirsted. Det ble 
samlingsstedet for Indremisjonsfolket i hele Vestfold. 
Kvinneweekender, internatmøter, stevner og mannsmøter er 
noe av det som kan nevnes. 

Etter at vi fusjonerte og ble Normisjon, fikk vi en periode hvor 
det var Acta og deres leirvirksomhet som var organisasjonens 
egen bruk av leirstedet. Mer og mer ble det leid ut til eksterne 
grupper. De siste årene har vi i større grad «tatt» Strand 
tilbake. Fremdeles ønsker vi å drive Strand som et sted som 
eksterne leirdeltakere ønsker å bruke, både til weekender, 

åremålsdager, konferanser med mer. Samtidig gleder vi oss 
over at Normisjon, både sentralt, regionalt og lokalt bruker 
stedet i stadig større grad. Denne våren har både Bibelskolen i 
Grimstad, de ansatte på hovedkontoret og Actas 
ungdomsgruppe 10PI i Holmestrand, vært på Strand. Utover 
høsten kommer enda flere av våre egne til Strand.

Norkirken Sandefjord 20.-22. august
Galleri Normisjon, Drammen og Ål 23. august
Hovedkontoret og alle regionlederne 23.- 24. august
Danvik folkehøgskole 30. aug.- 2. sept.
Norkirken Drammen 3.-5. september
Hovedkontoret og alle Actalederne 22.-23. september
Strategimøte, hovedkontoret, 
regionlederne og Norkirkene 27.- 29. september
Pastorsamling med hovedkontoret 22.-23. november

Alle BiG-studentene med lærere
var på Strand i mai

STRAND GJENNOM 
KORONAPANDEMIEN

Mange Strandvenner har vært bekymret for Strand under 
koronaen og har uttrykt mye støtte om omtanke. Det setter vi veldig 
stor pris på. Vi har også lagt merke til at gavene til Strand har økt, 
med blant annet nesten 300.000 kr. samlet inn til oppussing av 
Gjestehuset. Det er formidabelt i et år der vi knapt har kunnet 
samles til møter. Tusen takk!

Det har vært et krevende periode for alle, både 
enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Vi er ennå ikke 
gjennom pandemien, selvom alt nå ser ut til å gå den riktige veien. 
Strand har klart seg ganske greit gjennom det siste årets 
utfordringer og nedstengninger. I de periodene det har vært mulig å 
holde åpent, har vi hatt egne arrangementer. For oss har det vært 
viktig å invitere til samlinger og fellesskap så fort det har vært 
mulighet for å gjøre dette. 

Fra myndighetenes side har det vært gode kompensasjons-
ordninger som også vi har hatt mulighet til å søke på. 
Kompensasjonen vi fikk i 2020 «reddet» fjoråret og ga oss et 
resultat som tilnærmet gikk i balanse. I år har vi fått kr. 450.000 i 
støtte fra Sandefjord kommune. I mai og juni hadde vi flere store 
grupper som måtte avbestille. Disse avbestillingene gir grunnlag for 
å søke om kompensasjon fra staten, noe vi selvsagt kommer til å 
gjøre. Myndighetene har også forlenget kompensasjonsordningen til 
ut oktober, slik at det er mulig å søke på arrangementer som blir 
avbestilt eller blir gjennomført med redusert antall pga covid-19.

Ut i fra de bookingene vi så langt har fått for høsten, ser det 
lyst ut. Det er også mange bookinger vi dessverre må si nei til. 
Strand er rett og slett et populært sted å legge turer og weekender 
til. Vi har også mange egne arrangementer på Strand utover høsten. 
Det bli derfor spennende å se hvordan dette året ender økonomisk. 

HAABET SOM BRAST
- har du fått med deg hele historien?

Til nå er det fortalt bruddstykker av historien om 
Niels og Marie Brydine Knudsens liv og skjebne. 

Gjennom bilder, telegrammer og historier har du nå 
mulighet til å få den sammenhengende historien. 

Hvalfangstmuseet - Sandefjord
lørdag 4. september kl.14.00 
Foredragsholder: Svein-Tony Gårdsø

Minneplaten om Haabets forlis som 
ble avduket på Gamlefjell 6. juni.



ETTÅRINGER INNTAR BESTYRERBOLIGEN! 
Fra slutten av august flytter fire ungdommer inn i 

bestyrerboligen på Strand. Disse fire skal i skoleåret 2021/ 22 være 
studenter på Bibelskolen i Grimstad med praksisplass hos oss. De fire 
vil gå Til Tjeneste-linja på BiG, og vil i løpet av året ha seks 
undervisningsuker på Bibelskolen. Resten av året vil de være i praksis i 
Acta i vår region. I tillegg til å bo på Strand, vil de også få sine 
kontorplasser på stedet. Til høsten starter Acta opp sitt to-årige 
lederkurs for ungdommer, LIFT. Ettåringene vil gå inn i planleggingen 
og gjennomføringen av weekendene som er planlagt rundt dette. I 
tillegg vil de besøke lokale Actalag og være med i planleggingen av 
leirer og weekender i Acta. Det er også gjort noen lokale avtaler med 
Norkirker og foreninger om hjelp fra ettåringene gjennom året. 

De fire ettåringene er:
Linnea Apeland, 20 år fra Sørumsand.
Jenny Leirgul, 20 år fra Sandane i Nordfjord.
Isak Corneliussen, 19 år fra Oppegård. 
Andreas Tretteteig, 19 år fra Sandefjord. 

De fire vil bli innsatt i ettåringstjenesten under en gudstjeneste 
i Norkirken Drammen søndag 19. september kl.17.00.

STRAND NYTT
- bladkontingent - 

	 Du sitter nå med det første bladet i det 
tolvte året for Strand Nytt. Tanken med bladet var - 
og er -  først og fremst å gi Strandvenner og 
misjonsvenner god informasjon om hva som både 
skjer på Strand og hva vi tenker om Strand 
fremover. 


	 I alle år har vi hatt en bladkontingent for 
Strand-Nytt. Denne er i år på kr.300,- Etter at 
trykke- og utsendelseskostnader er dekket har 
resten av kontingenten gått til nødvendige innkjøp 
som det har vært behov for på Strand. Gjennom de 
11 foregående årene har dette bidratt med innkjøp 
til Strand for nærmere kr. 170.000,- 


	 Vi setter derfor pris på om dere også i år 
betaler bladkontingenten. 

 


Benytt kontonummer:  

3000 14 71 550 
eller vipps:  
11413 

Merk beløpet: kontingent 

Linea Jenny

Isak Andreas



Strandskogen 
- siste nytt 

Etter nesten 10 års trofast arbeid 
med reguleringsplaner, kan eiendoms-
utvalget og regionstyret nå se slutten. I 
oktober 2020 vedtok Sandefjord kommune 
reguleringsplan for Strandskogen der 
Normisjon har fått lov til å skille ut 23 mål 
skog, som igjen kunne deles opp i 18 
hyttetomter. Etter en klage på 
reguleringsplanen fra noen av naboene i 
det etablerte hyttefeltet, gikk saken til 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
fylke. Mandag 7. juni kom svaret derfra, og 
vedtaket gikk i Normisjon og Sandefjord 
kommunes favør. Klagerne fikk ikke 
medhold på noen punkter. 

Strand har inngått en avtale om at 
33 hytter i det etablerte hyttefeltet i 
Strandskogen skal knytte seg til ny 
kloakkledning som skal legges frem til de 
nye tomtene. Dette er en vinn-vinn situasjon 
for hytteeierne, Normisjon og miljøet. Dette 
arbeidet starter opp til høsten. 

Innen kort tid blir den 23 mål store 
delen av eiendommen vår fradelt, slik at 
eiendommen kan legges ut for salg. Planen 
er at tomtene selges samlet til en 
profesjonell utbygger som står for videre 
oppdeling, vei, vann og kloakk.  
Salgssummen er enda ikke klar, men 
hytteprisene har hatt en god prisvekst de 
siste årene, så noe godt har det kommet ut 
av det langsommelige arbeidet dette har 
vært. Stor takk igjen til Kåre Sandes og 
Torbjørn Aurlien som har brukt svært mye 
tid på dette arbeidet. 

Hotell også i sommer
	 I fjor sommer hadde vi stor 
suksess med sommerhotell på Strand. 
Også i år legger vi opp til en hotelldrift i de 
periodene Acta ikke har leirer. Vi gjør mer ut 
av av hotelldriften enn det vi gjorde i fjor, 
med både salg av mat og utleie av kanoer 
m.m. Vi tror mange kommer til å legge 
ferien i Norge i sommer, og derfor håper vi 
at vi kan gjenta noe av suksessen fra i fjor. 

Ragnar Godtfred Degnes til minne 
I slutten av juli 2018 var jeg på vei hjem fra 

interrail med 20 ungdommer. Jeg visste at jeg kom 
tilbake til et Strand der utfordringene sto i kø, og det 
hastet med å finne løsninger. På toget mellom Hamburg 
og København sendte jeg melding hjem til noen 
Strandvenner for å få ut noen av bekymringene og 
frustrasjonen, en av meldingene var til Ragnar Degnes. 
Ikke lenge etter at meldingen var sendt, ringte han meg. 
”Når er du hjemme?”, spurte han. Jeg fortalte ham at 
jeg ville være hjemme dagen etter og at jeg da ville 
reise rett til Strand. ”Jeg kommer”, sa han. Og ganske 

riktig, som den første av flere den dagen, kom Ragnar. 
”Du må først få i deg litt mat,” var det første han sa, tok frem en pakke med boller 
han hadde kjøpt på veien sammen med en kald cola. Kanskje ikke det sunneste, 
men Ragnar visste godt hva jeg likte. 

Ragnar har vært syk lenge, men vi var sikre på at han skulle komme seg 
gjennom også denne sykdomsperioden. Hans bortgang er derfor et sjokk for 
mange av oss, og det har etterlatt seg et stort savn. 

Du kan knapt gå et sted på Strand uten at du finner spor etter Ragnars 
praktiske evner og dyktige snekkerferdigheter. Da Gjestehuset sto ferdig i 2006, 
var han den som dro sammen med meg inn til Ikea en sen lørdagskveld. Vi måtte 
få kjøpt inn alt som manglet for å ha Gjestehuset klart til gjestene som skulle 
komme uken etter. Noe praktisk kunne jeg ikke hjelpe han med, men vi var begge 
to veldig glade i å prate. Han monterte hyller og skap i samtlige 20 rom, jeg bidro i 
praten. Uka etter sto gjestehuset klart for å ta i mot gjester. Uten Ragnars hjelp 
hadde vi aldri kommet i land i tide.

De siste årene har hele hovedbygget på Strand blitt pusset opp, et 
prosjekt Ragnar var sterkt engasjert i. Da vinduer skulle monteres i spisesalen og 
vegger skulle plates i både spisesalen og peisestue, innkalte han forsterkninger fra 
brødrene sine i Østfold. 

Ragnar delte min interesse for Strands historie og da vi snakket om 
Strandkiosken og restaureringen av denne, tok han ansvaret for prosjektet. Nå står 
den der som et synlig bevis på hans skikkelighet som snekker, men enda mer - 
som et minne om en entusiastisk og engasjert Strandvenn som ga mye av sin tid til 
leirstedet vårt. 

Ragnar var en engasjert og travel mann. Han hadde stadig prosjekter, 
gjennom enkeltmannsforetaket sitt eller gjennom de mange dugnadsprosjektene 
han sa ja til, enten det var i Norkirken Sandefjord eller på Strand. Han tok også på 
seg mange styreverv opp gjennom årene både i Norkirken og ikke minst regionalt, i 
regionstyret og på Strand. Ragnar var travel, men han var også den – i særklasse 
– som alltid hadde god tid. Tid til den gode samtalen. Tid til de gode – og lange - 
historiene. Tid til å lytte. Tid til å ”stikke innom” for et besøk og en prat. Tid til å 
hjelpe til når noen trengte det. 

Vi har mistet en bauta på Strand, og det kommer vi til å merke i lang tid 
fremover. Men først og fremst har vi mistet en god støttespiller og en god venn 
som alltid hadde tid.

Vi lyser fred over forbildet Ragnar Godtfred Degnes. 

For Normisjon og Strand

Svein-Tony Gårdsø
Regionleder 

og en av mange venner



Returadresse:

Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233

3237  SANDEFJORD

REGIONKONTORET
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 på Strand:
Sara Grebäck
Tlf.: 918 90 471
E-post: saragreback@normisjon.no

Vaktmester på Strand:
Hans Kristian Heian
Tlf.: 413 29 804

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

Det vil være drift på Strand 
gjennom hele sommeren. 

Regionkontoret vil være stengt i 
perioden 19. juli - 16. august. 

NETTSIDER
normisjon.no/vebu

acta.no/vebu

strand-sandefjord.no
Normisjon, Acta og Strand 
har egne facebooksider.

Velkommen til konferanse!
Gjennom seminarer, møter, tedtalks, 
panelsamtale, forestilling og mat vil vi komme tett 
på arbeidet Normisjon driver internasjonalt. 

Flere av Normisjons misjonærer vil delta på Spot 
on – misjon og gi oss ferske inntrykk fra arbeidet.

Du kan velge mellom flere interessante 
seminarer: Uten ord, De unådde – hvem er de?, 
Retur, Glansbilde eller katastrofe?, Alle mann på 
dekk og Bunad møter kaftan. Mer info om hvert 
seminar finnes på vår hjemmeside.

Han Innante har forstillingen «Bedehusbasaren» 
midt i konferansedagen. En forestilling med lun 
humor, viser og alvor omkring den viktige 
basaren og bedehuskulturen.

Lørdag kveld kan du bli med på Block party i 
bakgården til Galleri Normisjon Drammen. Her 
blir det salg av mat, tedtalks om tro og misjon, 
dans, musikk m.m. Butikken holder åpent kl 
19-21.

Lørdag kveld avsluttes med Bollywoodfilm på 
Drammen kino for de som ønsker det.

Søndag 19. er det misjonsgudstjeneste/møte 
flere steder og er du i Drammensområdet, kan du 
være med på omvisning på Gulskogen gård med 
innlagt tur kl 13 og middag på Danvik kl 15.

Pris for hele konferansen inkludert forestilling og 
mat, er kun 900 kr pr pers. Kino koster kr 125. 
Omvisning på Gulskogen gård med tur koster 
100 kr og middag på Danvik kr 200. Alt dette kan 
du melde deg på via vår nettside normisjon.no/
vebu. Trenger du hjelp med påmeldingen, er du 
velkommen til å ringe regionkontoret.
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