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Årsrapport for 2020 for Normisjon – region Vestfold og Buskerud 
 

INNLEDNING 
 Gjennom annerledesåret 2020 har vi vært nødt til å tenke kreativt og nytt om 
arrangementer og gjennomføringen av disse. Etter nedstengningen 12.mars brukte vi 
regionalt noen uker på å tenke ut alternative arrangementer for å komme i gang med 
virksomheten igjen. Fra midten av mai og ut året har vi klart å gjennomføre nesten alt som 
var planlagt. Det vi ikke fikk gjennomført er i hovedsak utsatt til 2021. Situasjonen det siste 
året har også gitt oss muligheten til å invitere til en god del nye møter og arrangementer. 
Dette har vært både inspirerende og nyttig, og erfaringer vi har gjort oss vil bli tatt med i 
arbeidet med regionens 10 års-strategi for årene 2021-2030. Til tross for koronapandemien 
kan vi si at dette året på mange måter har vært et godt år for det regionale arbeidet. 
 
STYRET 
Styresammensetning 

• Leder:   Ole Jørgen Storli, Sande    (2018) 

• Nestleder:  Morten Bjørkhaug, Sandefjord   (2019) 

• Styremedlem:  Endre Engvik, Tønsberg    (2018) 

• Styremedlem:  Mary Anette Skaaheim, Kongsberg   (2018) 

• Styremedlem:  Gunnvor Kreken, Ål     (2017) 

• Styremedlem:  Kari Næss Fuglestein, Larvik    (2019) 

• Actas repr.:  Hilde Heitmann, Sandefjord    (2018) 

• Ansatte repr.:  Gunn-Marit Eriksrød Selle    (2019) 

• Regionleder:  Svein-Tony Gårdsø 
 
På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi har vært i dette året, foreslo styret at alle 
medlemmer forlenget sin styreperiode med 1 – ett år. Dette forslaget ble også forelagt alle 
foreninger/ menigheter tilsluttet Normisjon VeBu i brev april 2020. Det kom ingen 
innvendinger mot dette forslaget. Valg av nye styremedlemmer vil derfor bli gjort på 
årsmøte i 2021.  
 
Styreaktivitet 

Regionstyret har hatt 7 styremøter og behandlet i alt 51 saker. Av saker som har vært 
behandlet i styret kan nevnes: 

• Oppnevning av nye styremedlemmer til Danvik fhs 

• Innsamlingsprosjekter 

• Utfordringer knyttet til nedstengning og redusert aktivitet pga koronasituasjonen: 
permitteringer, endringer i forhold til arrangementer, revidering av budsjett m.m. 

• Forslag fra staben om nye arrangementer pga koronasitusjonen 

• Innspill til hovedkontoret i forhold til Normisjons fordelingsmodell 

• Forvaltning av pengene etter salget av V. Andebu bedehus 

• Eiendomssaker knyttet til Strand og Strandskogen 

• Stiftelsen Dalhøgd fjellkapell med bakgrunn i anbefaling fra styret for Dalhøgd 

• Regionstyret har også drøftet eierforholdet vedr. Galleri Normisjon Ål og Galleri 
Normisjon Drammen. Til dette møte hadde styret invitert med Anita Thoräng som 
har ansvaret for alle Galleri Normisjons-butikkene.  
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• På møte i november hadde regionstyret møte med hele ledergruppa sentralt i 
Normisjon. Temaene for dette styremøte var skolene, menighetene og internasjonal 
misjon. 

 
ÅRSMØTE 2020 
 Årsmøte var planlagt som en årsmøteweekend i Hemsedal i juni, men pga 
koronasituasjonen ble dette først endret til en årsmøtedag i juni og deretter flyttet til 
høsten. Årsmelding og regnskap ble godkjent av regionstyret på møte 30. april.  
 
 Smittevernhensyn, stor andel i risikogruppen som tradisjonelt deltar på årsmøtene, 
begrensing på antall (50) og deltakere fra flere kommuner, gjorde at styret ikke fant det 
forsvarlig å gjennomføre årsmøte.  

• Styremedlemmer på valg i 2020 forlenget sin mandatperiode til ordinært 
årsmøte i 2021. 

• Øvrige styremedlemmer forlenget sin mandatperiode med et år. 

• Regionstyrets leder forlenget sin mandatperiode frem til ordinært årsmøte i 
2021. 

• Årsmelding og årsregnskap ble gjort tilgjengelig på nettsiden.  
 
ANSATTE 2020 
Regionalt ansatte 

• Svein-Tony Gårdsø   Regionleder    100 % 

• Gunn-Marit Eriksrød Selle  Administrasjonsleder     80 % 

• Stein Joar Myrvang   Actaleder    100 % * 

• Ruben Heitmann   Daglig leder, Strand   100 % 

• Sara Grebäck    Kjøkkenleder, Strand   100 % 

• Hans Kristian Heian   Vaktmester, Strand     20 % 
 
Sara Grebäck og Stein Joar Myrvang begynte begge i mars, måneden da det meste av 

virksomheten i Norge ble stengt ned.  
 
*Stein Joar Myrvang begynte i 70 % stilling 16. mars og i 100 % stilling fra 20. juni. 

 
Ansatte i Norkirkene 
 Det er tre Norkirker i regionen: Drammen, Kongsberg og Sandefjord. I alt er det 10 
ansatte i disse tre menighetene med ulike stillingsprosenter fra 10 – 100 %.  
 
VIRKSOMHETEN I REGIONEN 
Tallenes tale 

• Normisjonsforeninger   46 

• Norkirker     3 

• Actalag     43 

• Skoler      2 

• Barnehager     4 

• Galleri Normisjon    2 
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Møtevirksomhet 
 Å besøke de ulike gruppene som er tilsluttet regionen, har vært en prioritert oppgave 
både for regionstyret og for staben. Det har også vært et mål å besøke styrene og å legge til 
rette for samlinger på tvers av de ulike arbeidslagene. Til tross for den spesielle situasjonen 
vi har vært i gjennom store deler av året, har vi gjennomført både besøk til foreningene, hatt 
styremøter med to av Norkirkene og med et par av foreningene. Vi begynte også med en 
runde med distriktsmøter, men måtte sette dette på vent etter 12. mars.  Distriktsmøtene 
som ble utsatt vil bli gjennomført senere.  
 
 Vi har i løpet av året hatt medarbeiderfest på Strand for frivillige medarbeidere i 
regionen. Vi har hatt en inspirasjonsdag for frivillige i Galleri Normisjon og flere samtaler og 
møter med rektor på Danvik fhs. 
 
 I november inviterte vi rektorer på skolene (Gjennestad vgs kunne ikke møte pga 
smittesituasjonen), ansatte i menighetene og noen frivillige medarbeidere til temadag 
sammen med regionens ansatte og ledergruppa på Normisjons felleskontor. Både skolene, 
menighetene og det internasjonale arbeidet var satt opp som tematikk denne dagen. 
    
Arrangementer 
 Regionen med alle sine tre avdelinger hadde lagt opp en omfattende leir/møte – og 
arrangementskalender for 2020.  Året begynte med fest for 128 medarbeidere på Strand i 
januar. Etter nedstengningen 12. mars ble det gjort store endringer i 
arrangementskalenderen. Det ble gjort tilpasninger etter gjeldende smittevernregler og en 
rekke nye arrangementer ble planlagt og gjennomført i løpet av året. Ved utgangen av året 
kan vi se tilbake på stor aktivitet og mye reisevirksomhet.  
 
 Av arrangementer som har vært arrangert av regionen og Strand kan nevnes: 

• Bedehus på hjul (Hemsedal, Ål, Gol, Drammen, Kongsberg, Våle, Kvelde) 

• Bedehusjakten 

• Sommermøter på Strand 

• Lunsjforedrag 

• Søndagsbuffet 

• Historiske turer 

• Konserter 

• Actas sommerleirer (se Actas årsrapport) 
 
Totalt har mer enn 2400 personer deltatt på de arrangementene som har vært 

gjennomført av Normisjon, Acta og Strand.  
 
 Året ble annerledes, krevende og utfordrende. Samtidig ser vi tilbake på et 
inspirerende år der vi fikk tenkt nytt og prøvd ut noen nye møte – og arrangementsformer. 
Det ble også et år der vi fikk besøkt store deler av regionen, og et år der vi totalt samlet flere 
folk enn på lenge. Vi ser tilbake på et år som ga ideer for hvordan det regionale arbeidet kan 
drives i årene fremover. 
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Galleri Normisjon 
 Normisjon har to Galleri Normisjon gjenbruksbutikker i regionen. 

• Galleri Normisjon Drammen: Åpnet i februar 2016. Butikken er åpen 5 dager i uken 
og har 54 frivillige medarbeidere. Leieavtale om nye butikklokaler ble gjort i løpet av 
høsten og butikken planlegger nyåpning i februar 2021. Overskuddet fra butikken 
deles mellom Normisjons arbeid i Bangladesh og Actas regionale arbeid. 

• Galleri Normisjon Ål: Åpnet i august 2017. Butikken er åpen 4 dager i uken og har 23 
frivillige medarbeidere. Overskuddet fra butikken deles mellom Normisjons arbeid i 
Senegal og Actas regionale arbeid. 
 

Skolene 
 Normisjon eier og driver to skoler i regionen. Gjennestad vgs (Stokke/ Sandefjord) og 
Danvik fhs (Drammen). Det har vært et klart mål for regionstyret å styrke kontakten med 
begge skolene. De to skolene har tilsammen mer enn 350 studenter/ elever og mer enn 40 
ansatte i skoledriften. Begge skolene har i året som har gått samlet inn penger til Normisjons 
internasjonale prosjekter. Danvik til Actas LIMS-prosjekt i India og Gjennestad til 
skoleprosjekt i Bangladesh.  
 
 Regionalt fikk vi bruke Danvik sine lokaler og deres utstyr til en digital stuebasar 
regionen gjennomførte i juni. Den regionale staben hadde også et møte med rektor og flere 
lærere på Danvik i november både for å lære mer om skolen og for å se på muligheter for 
mer samarbeid og bruk av Danvik til regionale arrangementer.  
 
 Rektorene og ledergruppene på begge skolene har også vært invitert til temadagen vi 
regionalt arrangerte for skoler og Norkirker i november. 
 
Stiftelsen Dalhøgd fjellkapell 
 Regionstyret oppnevnte i høst Ruben Heitmann som representant for regionen til 
styret for Stiftelsen Dalhøgd fjellkapell. Regionstyret mottok før jul en anbefaling fra styret 
for Dalhøgd at man søker Stiftelsestilsynet om oppløsning av stiftelsen. Begrunnelsen fra 
styret er at arbeidet som statuttene legger til grunn, ikke lenger er mulig å opprettholde eller 
å føre videre. Regionstyret er enige i vurderingen som er gjort av styret for Dalhøgd og stiller 
seg bak en søknad til Stiftelsesstyret om oppløsning.  
 
Barnehagene 
 Vi har fire Normisjons barnehager som eies og drives av lokale Normisjonsforeninger, 
Norkirker eller skoler. To av dem eies og drives også sammen med lokale menigheter i Den 
norske kirke. De fire barnehagene er: Kvelde barnehage, Gjennestad barnehage, BMB 
barnehage (Holmestrand) og Noahs Ark miljøbarnehage (Lier).  
 
 Styrene i barnehagene har ikke fått tilbud om å være med på noen regionale 
samlinger/ fagdager i året som har gått. 
 
ACTA 

I 2020 fikk Acta ny Actaleder som begynte i sin stilling 16. mars, fire dager etter at 
Norge stengte ned pga koronapandemien. Regionstyret vil takke både ny Actaleder og 
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Actastyret for at de gjennom året har vist både kreativitet og stort pågangsmot. De fikk 
gjennomført en leirsesong og Actaleder har videre brukt tiden godt både til å planlegge nytt 
ledertreningsopplegg (LIFT) og etablert kontakt med flere ansatte og tillitsvalgte i foreninger 
og menigheter. Regionstyret viser videre til Actas egen årsrapport for 2020. 
 
STRAND 

2020 ble naturligvis sterkt preget av covid-19 på Strand. I desember 2019 pusset vi 
opp peisestua, inngangsparti, toaletter og laget vaskerom i 2. etg. Dette arbeidet ble 
ferdigstilt i stor grad i januar 2020. Nye branndører i garderoben og nye møbler i peisestua 
var på plass i februar. I mars byttet vi booking- og låssystem på Strand. Alle dører fikk 
kortlesere, noe som gjør det enklere å holde oversikt over nøkler og ikke minst nøkler på 
avveie.  

 
Fra nedstigningen 12. mars og frem til juni var det ingen utleieaktivitet på Strand. Vi 

gjennomførte flere driv-in arrangementer på fotballbanen og 17. mai solgte vi også mat i 
spisesalen.  

 
Fra juni kom hverdagen noe mer tilbake på Strand og vi kunne igjen ta imot mindre 

grupper med gjester. Denne sommeren ville vi forsøke sommerhotell med å legge ut rom på 
booking.com Vi hadde relativt lave forventninger, og så nok for oss 3-4 rom per natt i utleie. 
Første natt var 7 rom utleid og derfra bare økte det på. Vi var stort sett mer eller mindre 
fullbooket i hele juli. Det ble en krevende snuoperasjon for sommerbetjeningen og kjøkkenet 
å ta imot så mange gjester uten forvarsel. Jevnlig gjennom sommeren ble også 
smittvernsregler endret, og 3 ganger på 4 uker måtte man endre rutiner for 
frokostservering. Likevel gav sommerhotelldriften et solid overskudd, noe som var 
kjærkomment i 2020.  

 
August ble en god måned på Strand, til tross for en del avlysninger. Mindre grupper 

med maks 50 booket seg inn på Strand på kort varsel og fylte opp ledige perioder. I 
september ble det noe økt smitte og mange menighetsweekender ble avlyst. I oktober 
hadde vi tilnærmet normal drift, mens november og desember ble sterkt preget av 
nedstigningen på nytt.    

 
I desember forsøkte vi for første gang julebord på Strand. Vi hadde ønsket om både 

lunsj på formiddag og middag med konsert på kveldstid, men endte opp med å kun 
gjennomføre 3 julelunsjer med max 50 gjester på hver lunsj. Det ble likevel en suksess og 
mer enn 100 deltok i løpet av de tre dagene. Tilbakemeldingen var god og dette blir det mer 
av i årene som kommer.  

 
Vår nye kokk Sara Grebäck begynte 2. mars på Strand. Vi er glade for å ha fått på 

plass kjøkkenleder, og er veldig fornøyd med jobben hun gjør og alt hun bidrar med. Mange 
har fått smake hennes utsøkte retter på Søndagsbuffetene som vi fikk gjennomført fra juni 
til oktober. Takk til de frivillige som nok et år har bidratt med servering og gjennomføring av 
søndagsbuffetene.  
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Takk til strikkeklubben som brenner for Strand og som annenhver torsdag utgjør et 
hyggelig og sosialt treffsted på Strand. Takk for lotteriet dere arrangerer til inntekt for 
Strand.  

 
Takk til torsdagsklubben som nok et år har bidratt med utallige dugnadstimer. Mange 

små og store prosjekter og ikke minst uteområdet vårt, har fått godt vedlikehold også i 2020.  
 
Takk også til alle som engasjerer seg i Strand, som framsnakker stedet vårt til andre 

og ikke minst takk til alle dere som kommer på arrangementer og som gir en gave til Strand. 
 
INTERNASJONAL MISJON 
Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM) 
 Det er åtte menigheter med tilsammen ni misjonsavtaler knyttet Normisjons 
internasjonale arbeid. 

• Horten menighet  menighetsarbeid og skoleprosjekter, Bangladesh 

• Hof menighet   skoleprogram SPS, Bangladesh 

• Hof menighet   menighetsarbeid og skoleprosjekter, Bangladesh 

• Prestfoss menighet  Bibelen på kassonké, Mali 

• Hemsedal menighet  pasientstøttefond, Okaldhunga sykehus, Nepal 

• Kvelde menighet  bekjempe vold mot kvinner, Nepal 

• Nykirke menighet  pionerarbeidet i Senegal 

• Sigdal menighet  Bibelen på kassonké, Mali 

• Søndre Slagen menighet Barnehelse/ ernæring, Okhaldhunga sykehus, Nepal 
 

Øvrige prosjekter 
 Danvik folkehøyskole hadde i januar en 24-timers digital sending til inntekt for sitt 
misjonsprosjekt i India. Gjennestad gjennomførte sin internasjonale dag i oktober der de 
samlet inn penger til arbeidet de støtter i Bangladesh.  
 
 Alle Norkirkene i regionen har misjonsprosjekter knyttet til et eller flere av våre 
samarbeidsland. Flere foreninger samler også inn penger til vårt ytremisjonsarbeid. 
 
 I Våle Normisjon startet de i år en gå-gruppe som møtes en gang pr. måned for å gå 
tur og for å samle inn penger til pionerarbeidet i Senegal. En ny og kreativ måte å møtes på 
og å samle inn penger til misjon. 
 
Gaver fra regionen til internasjonal misjon 
 Gaver til det internasjonale arbeidet gis både via regionleddet og sentralleddet i 
organisasjonen. I løpet av året er det samlet gitt kr. 1.329.900 til det internasjonale arbeidet 
fra foreninger, menigheter, medlemmer og enkeltpersoner i regionen. 
 
KOMMUNIKASJON 
 Foreningsbesøk, styrebesøk og regionale arrangementer er den viktigste arenaen for 
å møtes og for å bli kjent. Det har derfor også dette året vært prioritert fra de ansatte i 
regionen å komme seg mest mulig ut og rundt i regionen. Dette har vi lykkes med til tross for 
den spesielle situasjonen vi har hatt gjennom det meste av dette året. 
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 Informasjon gjennom nyhetsmailer og bladene våre ”Siste nytt fra regionen” og 
”Strand Nytt” har i år vært viktigere informasjonskanaler enn noen gang. Det har i år blitt 
sendt ut fire nummer av ”Strand Nytt” og fem nummer av ”Siste nytt fra regionen.” 
 
 Nettsidene og facebooksidene til Normisjon, Acta og Strand har også vært brukt mye 
for oppdateringer og informasjon.  
 
ØKONOMI 

Regnskapstallene for 2020 viser at regionen har inntekter på kr. 10.022.769 og 
driftskostnader kr. 7.898.514. Dette gir et overskudd på kr. 1.910.380 etter at 
finanskostnader på kr. 213.874 er trukket fra. Overskuddet skyldes salg av Vestre Andebu 
bedehus (2.238.323) og Kompensasjon fra staten i forbindelse med Koronapandemien på kr. 
1.506.067. 

 

  I regnskapet er avskrivninger på Strand kr. 540.920 med. Reguleringskostnader er i 
2020 kr. 235.417. 

 

  Oppussing som er gjort på Strand i 2020, samt øremerkede gaver til oppussingen, er 
ført i balansen. 

 

  Lønnskostnadene har dette året vært noe lavere enn i 2019. Det skyldes blant annet 
at to av våre nyansatte ikke begynte i jobb før i mars. Vi har også hatt noe permitteringer og 
det har vært mindre bruk for timeansatte på kjøkkenet. 
  
SAMARBEID 
 Regionstyret har hatt et mål om å styrke samarbeidet mellom alle de ulike 
Normisjons-enhetene i regionen. Det har vi hatt fokus på også i år, og vi opplever at vi langt 
på vei har lyktes med å komme enda tettere på arbeidet dette året. Skal vi lykkes med i 
arbeidet med å gi ”Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag” tror vi veien går om 
tettere samarbeid. Økt samarbeid er til inspirasjon og oppmuntring og vil styrke oss som 
organisasjon. 
 
TAKK 
 Både lokalt og regionalt, i Acta og i Normisjon, er det mange som gir av sin tid til å 
være med som frivillige medarbeidere. Takk for den innsatsen som hver og en har gjort 
gjennom året.  
 
 Takk til Eiendomsutvalget som er knyttet til reguleringsarbeidet på Strand for 
tålmodighet og engasjement i saker som har vært både tidkrevende og utfordrende.  
 
 Takk for entusiasmen vi har møtt fra mange når vi har gjennomført arrangementer 
sammen med lokale foreninger eller på regionale arrangementer. 
 
 Takk til staben som dette året har vist kreativitet, lagt ned en betydelig 
arbeidsinnsats og som har hatt evnen til ”å snu seg rundt” og tilpasse arrangementer iht til 
de smittevernreglene som til enhver tid har vært gjeldende. 
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ARBEIDSMILJØ OG HMS 
Regionstyret har drevet virksomheten i samsvar med de krav og retningslinjer som 

gjelder mht. til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det gjelder både i forhold til ansatte og 
frivillige som er engasjert i det regionale arbeidet, herunder også Strand. Så langt vi er kjent 
med, er det psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte i regionen godt. 
 
TIL MINNE 
 I løpet av året har vi tatt avskjed med flere kjære medarbeidere i regionen. Vi er 
takknemlige for det de har fått bety for mange av oss. Vi lyser fred over gode medarbeideres 
minne. 
 

”La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover! 
Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over. 

Og kjente, elskede stemmer kaller, mens ankret sakte og stille faller 
i evighetens lyse land.” 

 
 

Regionstyret i Normisjon Vestfold og Buskerud 
17. februar 2021 

 
 

Ole Jørgen Storli Morten Bjørkhaug Endre Engvik 
 

Gunnvor Kreken Mary Anette Skaaheim Kari Næss Fuglestein 
 
 

Hilde Heitmann Gunn-Marit Eriksrød Selle Svein-Tony Gårdsø 
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