
 Noe av det som er sikkert for 
tiden, er at mye er usikkert. Vi vet ikke 
når smittesituasjonen er slått tilbake 
eller når vi kan forvente at alle har fått 
tilgang til vaksinen. Men samtidig som 
noe av det sikre nå er all usikkerheten, 
er en ting helt sikkert: Vi kommer oss 
gjennom dette. Samfunnet vil gradvis 
åpnes igjen og vi kan begynne å 
møtes igjen. Kanskje først bare 20 eller 
50. En-meter´n må vi sikkert leve med 
lenge, men etterhvert vil også den tas 
bort og vi kan igjen møtes som 
normalt. Det er helt sikkert at det skjer, 
men vi vet bare ikke helt når. 

 I 2020 hadde vi regionalt dette 
utgangspunktet: vi skal være klare til 
gjenåpning så snart det lar seg gjøre. 
Slik tenkte vi og slik fikk vi gjennomført 
utallige arrangementer i året som 
ligger bak oss. Slik tenker vi - og slik 
planlegger vi også for 2021. Vi er klare 
så fort det åpnes opp for å kunne 
samles. Og vi venter ikke til det igjen 
er lov å samle 200. For oss kan mye 
gjennomføres både med 20 og med 
50 tilstede. 

 Portrettene til venstre viser et 
lite knippe av de mange personene 
som skal delta som foredragsholdere, 
talere eller sangere på ulike 
arrangementer dette året. Du kan lese 
mer om disse og flere arrangementer i 
dette nummeret av Siste nytt fra 
regionen.  

 Allerede i april legger staben ut 
på turné. Turnéen går til Hallingdal. 
Dette året vil staben legge stor vekt på 
reiser og besøk rundt om i regionen. 
Til høsten legges det blant annet opp 
til «Festuker for fellesskapet» der «hver  
en krok» av regionen vil bli besøkt.  

 Acta planlegger for en normal 
sommerleirsesong i år. I tillegg går 
startskuddet for Actas nye 
ledertreningsprogram - LIFT. En 
pangstart for LIFT blir det i Drammen i 
september da Acta inviterer til en 
weekend kalt LIFToff.  

 I mars starter vi opp årets 
sesong av søndagsbuffeter på Strand og 
i mars inviterer vi til det første av årets 
åtte lunsjforedrag på samme sted. Kristi 
Himmelfart, torsdag 13.mai,  blir en 
festdag på Strand. Den begynner med 
gudstjeneste på Gamlefjell der det blant 
annet skal avdekkes en minneplate 
knyttet til Haabets forlis i 1871.  

 I sommer fortsetter vi med 
søndagsmøter gjennom hele juli.  Nytt 
av året er at det på noen av disse 
søndagene blir konsert eller foredrag.  

 Det er i år også planlagt to 
Strandtorg (mars og oktober). Så sant 
smittesituasjonen tillater det, kan vi friste 
med mange salgsboder på torget i 
mars. Årets arrangementer på Strand 
avsluttes med flere dager med Julelunsj 
og Julebord i desember.  

 To store konferanser vil bli 
gjennomført i år. Lørdag 18. september 
inviterer vi til en konferanse som setter 
vårt ytremisjonsarbeid i fokus - Spot On: 
Misjon. Denne konferansen blir på 
Danvik fhs i Drammen. I oktober 
inviterer vi igjen til Spot On: Bibel på 
Strand. 

 Over 70 arrangementer er 
planlagt dette året. Det blir små og store 
arrangementer i alle deler av regionen, 
og garantert noe for alle generasjoner. 
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VI ER KLARE!
Erlend Berge 

Medarbeiderfester 
Hallingdal

Bjørn Ole Gleditsch 
Friluftsgudstjeneste 

Strand

Martha Irene Eriksrød 
Sommermøter 

Strand

Kjetil Vestel Haga 
Friluftsgudstjeneste 

Strand

Sveinung Hølmebakk 
Sommerkonsert 

Strand

Torbjørg Oline Nyli 
Spot On: Bibel 

Strand

Tore Bjørsvik 
Spot On: Misjon 

Danvik

Irene Levin 
Lunsjforedrag 

Strand

Ingunn A. Andreassen 
Friluftsgudstjeneste  

Spot On: Bibel

Han innante 
Spot On: Misjon 

Danvik



Regionleder 
Svein-Tony Gårdsø 

E-post: svein.tony.gardso@normisjon.no 
Tlf.: 953 36 440 

Administrasjonsleder 
Gunn-Marit Eriksrød Selle 

E-post: gunn.marit.selle@normisjon.no 
Tlf.: 928 40 659 

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 

Vaktmester, Strand 
Hans Kristian Heian 

Regionkontorets åpningstider 
Mandag - torsdag kl.09-15 

Tlf.: 406 03 097 

Pga koronasituasjonen anbefaler vi at du 
ringer før evt besøk til kontorene. 

Nettsider: 
normisjon.no/vebu 

acta.no/vebu 

strand-sandefjord.no 

Kontonummer: 
3000 14 71550 

SMITTEVERN OG GJENÅPNING 
 Med økt smitte, mutert virus, strengere nasjonale regler og kommuner med både ring 1 og 2, fikk 
dette året en tung start, både for oss som enkeltpersoner og for de mange bedriftene som nå sliter. Men 
det går den riktige veien. Stadig flere vaskineres, igjen åpnes eldreinstitusjonene og for barn og unge har 
det kommet flere lettelser. 

 Vi må fremdeles leve med smittetiltak i uker og sikkert i flere måneder. Men vi vet ikke hvor 
omfattende de blir og vi vet heller ikke hvilke kommuner som evt må stramme inn. Fra regionen sin side 
forholder vi oss til de regler som til enhver tid er gjeldende. Da ting endres over natten, anbefaler vi at 
man følger med på våre nettsider for å holde seg oppdatert. Vi er klare til å starte opp med møte - og 
reisevirksomhet så snart situasjonen tillater det.  Vårt mål er at samtlige arrangementer fra slutten av mars 
og ut året kan gjennomføres. Vi tilpasser eller utsetter arrangementene hvis situasjonen skulle tilsi det. 

Er vi sultne? 
 Arven var sløst bort. Vennene 
hadde forlatt ham. Desperat av sult satt 
han å tygde på noen belgfrukter, fra det 
samme matfatet som grisene.  

 «Da kom han til seg selv», 
skriver Lukas. Når pengene var brukt 
opp, når vennen hadde forlatt ham og 
sulten rev i kroppen hans, først da kom 
han til seg selv.  

 Og når han kom til seg selv, 
kom både erkjennelsen og 
bekjennelsen. Han ville vende tilbake til 
farshuset og aller nådigst be om å få en 
plass blant tjenerne. 

 Driver i dag sulten oss tilbake 
til farshuset? Er vi sultne nok til å vende 
hjem? Og et like viktig spørsmål: Er 
sulten i vårt land så stor at vi gjennom 
våre annonser får folk til å komme til 
våre bedehus, våre foreninger og våre 
menigheter? Vi skriver jo alltid i 
annonsene «Alle velkomne!» Skulle ikke 
det få folk til å komme hjem igjen? De er 
jo ønsket? 

 Normisjon er en mer enn 150 
år gammel misjonsbevegelse. Vi har 
en stolt historie om misjonærer 
som dro ut. De møtte mennesker 
der de var, lærte seg deres kultur 
og språk. De forkynte evangeliet 
der folk var.  

 Kan vår historie lære oss 
noe om hvordan arbeidet skal 
drives i dag?  
Er vi villige, som misjonærene, til å 
forkynne evangeliet utenfor våre 
egne bedehus? Møte folk der de 
er? Er vi villige til å gjøre det 
storebroren ikke gjorde: oppsøke 
de som «er der ute»? Til de som 
kjenner på sulten, eller kanskje mer 
- de som IKKE kjenner på den? 

 Bortkomne sønner og 

døtre har vi alle vært. Vi kan kjenne på 
det mer enn en gang gjennom livet, 
men vi kjenner han som møter oss med 
nåde. 

 Hovedbudskapet i lignelsen 
som Jesus fortalte og som Lukas 
gjenfortalte, er for min del hvem faren 
er. En far som lar sønnen bestemme 
over eget liv, en far som venter, lengter 
og speider. En far som kommer løpende 
i mot sønnen når han ser han. En far 
som ikke venter på erkjennelsen eller 
bekjennelsen fra sønnen, men som 
kaster seg om halsen på ham og ønsker 
han velkommen hjem. En far som viser 
kjærlighet og nåde.  

 Faren er vårt forbilde. Det er 
han vi skal ligne. Det er med hans 
holdning vi skal møte andre mennesker. 
Det er hva han er vi skal gi av gode 
nyheter til naboer, venner og 
arbeidskamerater. For er det noe jeg 
tror mange er sultne etter, så er det 
kjærlighet og nåde. Men de kommer 
ikke nødvendigvis hjem (les: våre 
bedehus) for å finne den. Vi må gå ut. 
Være vitner om det vi selv har fått - og 
ham vi selv har møtt. Han som viste oss 
nåde og kjærlighet. 
  

Svein-Tony Gårdsø
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Gjennom året legges det ned en betydelig innsats av frivillige og 
ansatte i regionen, lokalt og regionalt, i Normisjon, Acta og på 
Strand. Nå inviteres alle dere til medarbeiderfest på Strand. Det blir 
god mat, kåseri ved Kjell Skjærum, musikk og 
underholdning. 

Strand  torsdag 29. april kl.13.00 
Strand  torsdag 29. april kl.18.30 

Påmelding til regionkontoret. Det legges opp til 
to like fester pga smittevernsituasjonen . 

Stabsturné til 


HALLINGDAL 
14. - 18. april 

  
Onsdag 14. april 
Styremøte Hemsedal Normisjon 

Torsdag 15. april 
Styremøte, Galleri Normisjon Ål 
Styremøte, Ål Normisjon 
Styremøte, Gol Normisjon 

Fredag 16. april 
Bibelhelg, Vats Normisjon 
Gullrekka, Gol 

Lørdag 17. april 
Bibelhelg, Vats Normisjon 
Medarbeiderfest, Ål 
Medarbeiderfest, Gol 
KUHL (ungdomsklubben), Hemsedal 

Søndag 18. april 
Medarbeiderfest, Hemsedal 

 Erlend Berge 
arbeider som fotograf i 
avisen Vårt Land. Han har 
gitt ut boken «Sjå eg kjem 
snart», en billed-
dokumentasjon av mange av 
bedehusene rundt om i 
Norge. Han blir med på alle 
medarbeiderfestene i 
Hallingdal og vil gjennom 
bilder og foredrag gi oss 
både gode historier og flotte 
bilder fra «bedehusland». 

Evjens Minne - Ål

Gol bedehus

Hemsedal bedehus

Vats bedehus

Medarbeidrerfest 

Nytt fra regionen 
Årsmøte 
Regionstyret tror at sannsynligheten for å 
kunne samle flere i juni enn i april er større og 
har derfor valgt å flytte årsmøte til 12. juni. 
Årsmøtet blir i Norkirken Drammen. 
Sakspapirer vil bli sendt ut i april og også lagt 
ut på Normisjons nettside. 

Store tilskudd 
Strand søkte, og fikk, kr. 200.000 fra 
Sparebankstiftelsen til nye lekeapparater.  De 
nye lekeapparatene vil komme på plass i løpet 
av første halvår av 2021. 

Strand har også fått tildelt kr. 250.000 fra 
Sandefjord kommune (statlig midler gitt til 
kommunene) for tapte inntekter i årets tre 
første måneder. 

Stiftelsen Dalhøgd fjellkapell 
Regionen er medeier i stiftelsen Dalhøgd 
fjellkapell. Styret for stiftelsen har anbefalt 
overfor regionstyret at man søker om å avvikle 
stiftelsen, da formålet til stiftelsen ikke lenger 
kan realiseres. Regionstyret er enig med styret 
og det er nå sendt en formell søknad til 
Stiftelsesstyret om avvikling. Stiftelsens 
eiendeler er et fjellkapell samt ca. 40 mål 
eiendom.  

Permitteringer 
Regionstyret har valgt å permittere 
kjøkkenleder i 60% ut mars, da koronatiltakene 
som nå gjelder har medført bortfall av de fleste 
arrangementer på Strand. Vaktmester på 
Strand har selv valgt å ta ulønnet ferie ut mars. 
Øvrige ansatte er ikke permittert. 

Regnskap for 2020 
Regnskapstallene viser at regionen samlet 
(Normisjon, Acta, Strand) har inntekter på kr. 
9.722.769 og driftskostnader på kr. 7.888.136. 
Dette gir et overskudd etter finanskostnader 
på kr. 1.622.144. 

I forhold til «koronabudsjett»/ revidert budsjett 
i juni er dette langt bedre enn forventet.  

Reduserte kostnader, bl.a. ved noe 
permitteringer og reduksjon i timeansatte på 
Strand samt betydelige bidrag fra statens 
kompensasjonsordninger, gjorde at Strand 
nærmest gikk i balanse i 2020. Salg av 
V.Andebu bedehus er årsaken til at vi i 2020 
gikk ut med et betydelig overskudd.  
Øremerkede gaver (ca. kr.300.000) gitt til 
prosjekter i 2021 har blitt overført til balansen 
for 2021.  

Det er nedgang i foreningsgaver og 
kirkeofringer, men givertjeneste og 
enkeltgaver er opprettholdt på omtrent 
samme nivå som i 2019. Vi tror at dette skyldes 
at vi regionalt har holdt oppe stor aktivitet 
gjennom det meste av 2020. 



 I mars 1871, for 150 år siden, forsvant 
selfangstskuta «Haabet» utenfor Jan Mayen. 
Haabets forlis er den katastrofen i norsk 
selfangsts historie som krevde flest menneskeliv. 
Hele mannskapet på 45 mann i alderen 18-46 
år, omkom. I Vestfold var det flere hundre som 
som mistet sønn, ektefelle eller far. En av dem 
var Marie Brydine Knudsen, gift med Nils 
Knudsen, kapteinen på Haabet. Sammen eide 
og drev de Strand. 

HAABET 
Kristi Himmelfartsstevne på Strand 

torsdag 13. mai 

FRILIUFTSGUDSTJENESTE  
PÅ GAMLEFJELL KL.11.00 

Medvirkende er bl.a.: 
Generalsekretær Kjetil V. Haga 
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch 

Kantor Ingunn Aas Andreassen 
Regionleder Svein-Tony Gårdsø 

Det blir avduking av minneplate om Haabets 
forlis og Marie Brydines historie under 

gudstjenesten. 

SØNDAGSBUFFET 
KL.13.00-16.00 

HAABET SOM BRAST, FOREDRAG 
KL.16.30 

 Det arbeids med flere innslag og flere 
gjester til stevnet. Et fullstendig program vil bli 
lagt ut på Normisjon og Strand sine nettsider i 
mars og du vil finne mer informasjon i  
årskatalogen som sendes ut i løpet av mars. 

LUNSJFOREDRAG 
- mange har allerede meldt seg på 

 Lunsjforedraget til Edvard Hoem, «Felemakaren - impulsane 
frå Hans Nielsen Hauge», som skulle vært nå i januar, hadde på kort 
tid 54 påmeldte. Mange hadde tydeligvis lyst til å høre hans 
foredrag om Hans Nielsen Hauges påvirkning av vår kultur. Pga 
smittevernreglene som ble gjort gjeldende fra 4. januar, har dette 
foredraget blitt utsatt til 25. januar 2022. 

 Påmeldingen til årets foredrag, 8 i alt, har vært stor, og vår 
anbefaling er derfor at man ikke bør drøye med å melde seg på. Her 
kan det fort bli fullt på flere av foredragene.  

 Foredraget i mars er det mulig vi må utsette til neste år pga 
smittesituasjonen, men vi håper at vi fra april kan gjennomføre 
lunsjforedrag igjen med inntil 50 deltakere. En oversikt over 
samtlige av årets foredrag finner dere på nest siste side. 

  Vi satser på å kunne gjennomføre 
Strandtorget i mars. Det er allerede 26 salgsboder 
påmeldt og av vareutvalg kan vi nevne: kransekaker 
og andre bakevarer, strikkede ting, kort, 
håndarbeid, akvareller, smykker, tiffanyengler, 
keramikk, fletta kurver, linprodukter, ryer, div 
treprodukter, spiselige produkter fra naturen, 
tupperware m.m. 

  Kafeen vil være åpen hele tiden. Det er 
fortsatt plass til noen få utstillere, så har du lyst eller 
kjenner noen, er det bare å ta kontakt med 
regionkontoret. 

  Det koster ingenting å ha salgsbord på 
Strandtorget. I stedet ber vi alle utstillere om å gi to 
av sine produkter til lynlotteriet som vi har under 
Strandtorget. 

  Velkommen til hyggelig handel, og en 
kaffepause i romslige og trivelige lokaler. 

24. - 25. mars 
kl.11.00 - 18.00

Bjørn Ole 
Gleditsch

Ingunn Aas 
Andreassen

Kjetil Vestel 
Haga

Gamlefjell med Marie Brydines utsiktsplass.



Butikken i Drammen 
har fått nye lokaler 

  
 Galleri Drammen har flyttet inn i nye lokaler ikke 
langt fra der de var tidligere. Disse nye lokalene er 
mye mer tjenlige enn de gamle og billigere. Nå er 
hele butikken på én flate og er på ca 500 kvm. Det er 
pakket og ryddet i lange tider og de frivillige 
medarbeiderne i butikken har gjort en enorm jobb.  

 21. januar var det stor flyttedag. Staben i 
regionen og noen fra Torsdagsklubben på Strand dro 
til Drammen denne dagen og var med på flyttesjauen. 
Det ble båret og kjørt utallige esker, møbler, bøker og 
reoler. Pauser med pølser og kaker holdt 
motivasjonen oppe og det ble en fin dag. Da 
regionens stab forlot Drammen, var 
butikkmedarbeiderne i full gang med å pakke ut og 
sette på plass. Vi gleder oss over butikken og de nye 
lokalene og gleder oss til å se det ferdige resultatet. Vi 
håper butikken kan være til glede for mange, både 
kunder og medarbeidere, og ønsker lykke til med 
åpning og drift framover.  

 Åpning av butikken er satt til 19. februar, på 
dagen 5 år etter at Galleri Drammen åpnet første 
gang. Det planlegges en liten markering på selve 
jubileumsdagen i tråd med gjeldende 
smittevernregler..  

 Hvis du vil se bilder av den nye butikken og noe 
av vareutvalget, kan du gå inn på facebooksiden: 
Galleri Normisjon Drammen. Butikken holder til i 
Nedre Strandgate 7 og har åpent tirsdag - lørdag.  

Galleri Normisjon 
Drammen har 54 
medarbeidere. En 

imponerende 
dugnadsinnsats er lagt 

ned de siste ukene i 
forbindelse med 

flyttingen.

Det har vært litt av en 
flyttesjau men takket 

være mange frivillige er 
nå alt på plass.

MENIGHET - OG FORENINGSWEEKENDER PÅ STRAND 
 I 2020 hadde Norkirkene Kongsberg, Drammen og Sandefjord lagt sine menighetsweekender til Strand. Disse ble dessverre 
svært amputert for både Drammen og Sandefjord. Kongsberg måtte avlyse sin. I 2021 gjøres et nytt forsøk. Kongsberg planlegger å 
komme til Strand i juni og Sandefjord og Drammen følger opp i august og september. Etter en lang periode med nedstengning og 
digitale gudstjenester blir det helt sikkert en opplevelse å kunne samles som fellesskap. Vi håper og tror at smittevernreglene er 
forenlig med flergenerasjons-leir når vi kommer til denne tiden av året. 

 Tønsberg Normisjon planla også en en weekend på Strand i starten av 2021, men denne måtte dessverre avlyses. Det er fint 
når menigheter og foreninger legger sine turer til Strand. For barn er dette en fin måte å gjøre seg kjent og kanskje føle seg mer 
trygge når de senere skal tilbake på leirer i regi av Acta. Dette er bra for barna, for menigheten/ foreningen og bra for Acta.

Norkirken Sandefjord Norkirken Drammen Norkirken Kongsberg

Gaveidé 
  

 I år planlegges det 13 
søndagsbuffeter og 8 lunsjforedrag!  

 Ønsker du å gi bort et gavekort 
på søndagsbuffet eller lunsjforedrag, ta 
kontakt med regionkontoret.  

 Gavekortene sender vi til deg i 
posten eller du kan kjøpe det på de 
arrangementene som er planlagt dette 
året. 

Pris, gavekort, lunsjforedrag:    kr.300,- 
Pris, gavekort, søndagsbuffet:  kr.250,- 

 



FOR EN INNSATS! 
 Elevene og lærerne på Danvik 
fhs skal ha honnør for både innsatsen og 
resultatet da de i slutten av januar 
gjennomførte en 24 timers 
direktesending til støtte for Acta sitt 
utdanningsprosjekt (LIMS) i India. 

 Vanligvis reiser flere av elevene 
på Danvik på studietur til India for å bli 
kjent med prosjektet for å gi ekstra 
motivasjon til innsamlingsaksjonen 
senere i skoleåret. Dette skoleåret har det 
ikke vært mulig å gjennomføre denne 
turen. Men det har i midlertid ikke 
stoppet elevene fra å «gi alt» (ikke minst 
nattesøvnen de 24-timene sendingen 
holdt på.)  

 Danvik leverte en imponerende 
direktesending. Her var det folkehøy-
skolehumor, musikalske innslag, 
konkurranser, auksjoner og god 
informasjon om prosjektet gjennom 
filmer og intervjuer.  Vår egen Actaleder 
deltok også og fikk blant annet vist frem 
noen av sine breaketriks.  

 En del av fjorårets elever skulle 
våren 2020 ha dratt på studietur. De tok 
seg ekstrajobber gjennom skoleåret for å 
samle inn penger til denne turen, men 
pga kornasituasjonen ble denne avlyst. 
Direktesendingen nådde et høydepunkt 
når en representant fra fjorårets elever 
kunne overrekke en gave til årets aksjon 
på kr. 20.000. Penger tjent opp til en 
skoletur det aldri ble noe av. Kanskje det 
er et eksempel til etterfølgelse for flere av 
oss? 

 Takk til Danvik for et 
imponerende sluttresultat. Hele  
kr.162.000 samlet de inn på 24 timer!

 «Det er dette som er hjemme 
for oss nå», forteller familien Haaland, 
som består av Ged Eli, Hallgeir og de tre 
barna Mathea, Jonathan og Kristoffer. 
Etter å ha bodd fem måneder i en 
midlertidig leid leilighet i Bergen, etter 
en brå avreise da koronaen traff i mars, 
reiste de tilbake til Bangladesh i 
september i fjor.  

 Men ekteparet kan også fortelle 
at veien tilbake ikke var så selvsagt. I fjor 
høst ga ekteparet beskjed om at de kom 
til å dra hjem som planlagt sommeren 
2021. «Men vi ble imidlertid usikre på 
om dette var riktig, og vi opplevde at 
Gud ba oss om å bli lenger», skriver 
Hallgeir i et av sine nyhetsbrev. Han 
fortsetter: «I denne prosessen ba jeg: 
«Gud, vis oss om vi skal dra hjem denne 
sommeren eller neste sommer.» Som så 
ofte svarte han ikke direkte på 

spørsmålet. Han sa (ikke til meg, men til 
Gerd Eli): «Dere stiller feil spørsmål. 
Dette spørsmålet begrenser meg og 
min vei for dere.» Hallgeir vet ennå ikke 
hva dette betyr for ham og resten av 
familien, men han skriver: «Men 
hovedbudskapet har jeg fått med meg; 
Jeg må våge å gi slipp på mitt behov for 
kontroll, mitt behov for å vite hvor veien 
går videre, mitt behov for å vite når jeg 
kan vende tilbake til Norge. Jeg må 
våge å overgi meg til Ham. Jeg må være 
villig til å fortsette vandringen i 
etterfølgelse av Jesus i tillit til at Han vil 
lede oss, selv om jeg ikke får se langt 
nedover veien …» 

 Ekteparet er ansvarlig for 
Normisjons prosjekt «Trygg barndom» . 
Gjennom dette prosjektet trenes 
mennesker fra ulike organisasjoner til å 
gi foreldreveiledning i grupper. 
Prosjektet er fremdeles i en tidlig fase, 
men allerede har de hørt mange 
historier om forandrede foreldre og 
barn som får ny og bedre hverdag. 

  I januar vendte Therese 
Glendrange tilbake til sin misjons-
tjeneste i Mali. Hun skriver i sin første 

nyhetsmail etter at 
hun kom tilbake: 
«Det er rett og slett 
deilig å være 
tilbake på kontoret. 
Det er godt å 
komme hjem.» 

 Om 
månedene før hun 
igjen reiste ut skriver 
hun: «Folk har spurt meg om jeg gledet 
meg til å reise tilbake. Vel, komfort er 
ganske vanedannende. Jeg kunne fort 
ha vendt meg til å pusle rundt hjemme i 
Norge. Og så var det alle sikkerhets-
rapportene og meldingene om 
utviklingen i Mali. I 2020 var det en 
økning på 42 prosent på tilfeller av 
angrep nord og i senter av landet. Det 
er også en økende kriminalitet og stadig 
flere ran og innbrudd, også i vest. 
Håpløshet og dårlig økonomi er ingen 
god oppskrift for et trygt og stabilt 
samfunn. Slike nyheter påvirker meg 
sterkere når jeg leser om dem på 
avstand enn når jeg er i Mali. 
Sinnsstemningen påvirket også måten å 
se på Mali på.» 

 I midten av januar var Therese 
igjen hjemme i Mali. Og i sin første 
rapport hjem til Norge skriver hun: 
«Leiligheten og kontoret har stått tomt i 
10 måneder, men ser ut som jeg bare 
har vært ute i butikken en tur. Etter 
mange måneder hjemme i Oslo med 
hjemmekontor og sosial nedstengning, 
er det godt å ha kollegaer igjen. Mine 
maliske kollegaer virker også glade for å 
ha meg tilbake. Noe av grunnen er nok 
at alle sjekkene som jeg signerte før jeg 
dro i mars nå var oppbrukt, så ingen fikk 
utbetalt lønn før jeg kom. Men noe var 
nok også ekte gjensynsglede.» 

 SAMMEN kan vi støtte arbeidet 
til familien Haaland i Bangladesh og 
arbeidet til Therese Glendrange i Mali. 
Gjennom bønn og gjennom gaver.  

kontonr.:  3000 14 71550  
vipps: 11413. 

ENDELIG HJEMME IGJEN



 LIFT er Acta VeBus nye 
ledertreingskonsept. Vi er i 
gang fra høsten 2021 og første 
LIFT samling er planlagt i 
oktober. 

 LIFT er for ungdom etter 8. 
trinn og som har en eller annen 
tilknytning til Acta/ Normisjon, 
lokalt eller regionalt. Vi har 

veldig troen på dette konseptet og håper vi kan engasjere ungdom fra 
hele regionen inn i ledertrening som setter fokus på Ledertrening, 
Identitet, Fellesskap og Trosutvikling. Til sammen blir det LIFT.  
  

 Du kan lese mer om LIFT og laste ned brosjyren for LIFT på 
Actas nettside: acta.no/vebu 

LIFTof f  
17. -19. september -  Drammen 

 Som en del av oppstarten av LIFT vil i september kjøre en kickofff 

for dette i form av en festivalhelg. Denne festivalen har fått navnet LIFToff - 
ikke bare fordi det er en kickoff, men selvfølgelig også fordi det kommer til 
å ta helt av! 

 Det vil komme ungdom fra hele regionen, du vil bli kjent med 
masse nye folk og du losjeres inn på hotell i byen med god hotellfrokost. 
Selve festivalen foregår i Norkirken Drammen og her blir det 
underholdning, innslag, gjester, musikk, band, møter, lovsang og heng 
hele helgen. Kort sagt: Det kommer til å skje masse verdt å «snæppe» 
hjem om! 

 LIFToff er lagt til samme helg som Normisjon har sin konferanse 
«Spot on - MISJON» på Danvik fhs. Vi jobber nå i staben i VeBu om å finne 
et felles møtepunkt der både «Spot On - misjon» og «LIFToff» - deltakere 
kan møtes for å bli kjent, motivert og inspirert. 

Nytt fra Acta 

Actaleder besøker Hallingdal 
 Som ny Actaleder er Stein Joar Myrvang gira for 
å bli kjent med folk! Han reiser til Hallingdal sammen 
med regionstaben og blir i området 14.-18. april. Dersom 
du har et Actalag i denne delen av regionen så ta gjerne 
kontakt slik at vi kan få til et treff. 

Kebabturné 

 En ny kuriositet vi har begynt med er å reise 
rundt på kebabturné. Vi er inspirert av Bibelen og 
prinsippet om brorskap og bordfellesskap. I den 
forbindelse ønsker vi å spise med folk rundt i regionen. Vi 
besøker lokale kebabsjapper, blir kjent med hverandre 
over et måltid mat og på den måten bygger vi noen nye 
relasjoner. Etter måltidet vurderes både kebab og 
kebabsjappe, pluss at det hele filmes og legges ut på 
Acta VeBu sin instagramkonto. Om dere ikke har sett det 
så søk opp «Acta VeBu» på instagram på følg oss der. 

 Ønsker du å slå av en prat med vår Actaleder 
over en kebab. Ring eller send han en melding.  

Handlingsplan for Acta 
 I januar vedtok Actas Landsmøte ny 
handlingsplan for Acta. Dette er en generell plan med 
gode og romslige rammer for hvordan vi kan bygge, 
utruste og ivareta barn og unge som følgere av Jesus i 
tida som kommer. Vi ønsker i VeBu at denne planen skal 
legges til grunn når vi regionalt skal arbeide med en 
10års-strategi for for Acta VeBu. Vi ønsker også at planen 
skal legges til grunn i det lokale Acta-arbeidet.  
  

 Ønsker du å lese handlingsplanen i sin helhet 
kan du gå inn på Actas nettside: acta.no 

Låtskriverkurs 
 Acta Øst jobber med å tilby ulike kurs til alle 
Acta´ere der ute og nå er det låtskriverkurs på trappene. 

 Dersom du har en artist/ låtskriver i magen eller 
bare er nysgjerrig på hvordan en egentlig lager en låt er 
dette kurset for deg. Du kan lese mer om kurset her:  

https://www.checkin.no/event/29887/digitalt-
laatskriverkurs 

Arne Teien, Andreas Tretteteig og Lars Bruheim spiser kebab 
med Actaleder Stein Joar Myrvang.

http://acta.no
https://www.checkin.no/event/29887/digitalt-laatskriverkurs
https://www.checkin.no/event/29887/digitalt-laatskriverkurs
http://acta.no/vebu
http://acta.no
https://www.checkin.no/event/29887/digitalt-laatskriverkurs
https://www.checkin.no/event/29887/digitalt-laatskriverkurs
http://acta.no/vebu


VI ER GODT I 
GANG! 

Denne vinteren har vi spesielt 
fokus på gaveaksjonen til Strand 
og oppgradering av gjestehuset til 
familierom. Regionstyret har gitt 
grønt lys for at denne 
oppgraderingen kan starte når vi 
har nådd halvparten av beløpet 
(totalt kr.300.000). Vær med å gi 
en gave til oppgraderingen av 
gjestehuset! For Strand er det 
gunstig å få gjort denne 
oppgraderingen før leir - og 
sommersesongen. 

I april - august vil vi ha spesielt 
fokus på Acta og innsamlingen til 
Actas arbeid. I september - 
desember setter vi fokuset på det 
internasjonale arbeidet. 

Pr. nå har vi fått inn følgende til de 
tre aksjonene: 
Acta:  kr.  31.560,- 
Internasjonalt: kr.  22.000,- 
Strand:  kr.  87.320,- 
———————————————————————- 
Totalt:  kr.140.880,- 

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 
De første misjonærene er nå igjen på plass i våre 
samarbeidsland etter at de måtte reise hjem i mars 2020. Flere 
av misjonærene vil reise ut i løpet av våren og sommeren. 


Normisjon ønsker å øke antall utsendinger de neste årene. Det 
kan vi være sammen om å få til  


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.

Høsten 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. 14.02. 
Kr. 140.880,-



BIBELKONFERANSEN 
22.-24. OKTOBER PÅ STRAND 

 Tematikk og foredragsholdere vil være endelig på 
plass i løpet av mars. Her er den foreløpige listen over 
foredragsholdere: Arne Inge Vålandsmyr, Torbjørg Oline Nyli, 
Olof Edsinger, Anne Mari Schiager Topland og Rolf Gunnar 
Heitmann. 

La deg inspirere og engasjere! Tilegn deg kunnskap og 
kom tett på! Få med deg noe som motiverer deg - og som 
skaper ringvirkninger i det lokale fellesskapet du er en 
del av!  Meld deg på «Spot On: Misjon» 

DANVIK FOLKEHØGSKOLE 
LØRDAG 18. SEPTEMBER KL.10.00-18.00 

SEMINARER 
TEDTALK 
MATTORV 
FORESTILLING 
MISJONSUTSTILLING 
PANELSAMTALE 
DIREKTE FRA FELTENE 
STANDS 
DRAMMEN BY NIGHT 

 Listen over navn på de som skal holde 
foredrag og seminarer vil være klar i mars. Det samme vil listen over 
misjonærer/ direktører som blir med være.  

 Regionalt inviterer vi nå til en konferanse om misjon som 
har som mål å skape engasjement til alle enheter i vår region;  
foreninger, Norkirker, skoler, gjenbruksbutikker og Acta. 
Konferansen tar høyde for å nå alle generasjoner.  
Det legges opp til en internasjonal misjonsuke som avsluttes med 
konferansen lørdag 18. september og misjonsgudstjenester i 
Norkirkene og i noen Normisjonsforeninger søndag 19. september.
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Anne Marie S. 
Topland

Olof 
Edsinger

Torbjørg Oline 
Nyli

Rolf Gunnar 
Heitmann

Internasjonal 
leder i 

Normisjon, Tore 
Bjørsvik blir 

med. Det 
samme blir alle 

ansatte på 
internasjonal 

avdeling i 
Normisjon og 

flere av 
direktørene i 

våre 
misjonsland.

 Vår organisasjon har en lang, 
innholdsrik og spennende historie som 
vi vil formidle videre. Strands historie 
kan dokumenteres til 1401! I år blir det 
en lang rekke foredrag og turer som tar 
utgangspunkt i historien og i alle 
historiene. 

Kristi Himmelfart - Strand 
13. mai 

Friluftsgudstjeneste 
Gamlefjell, Strand 

Selfangst og pensjonat 

Tur til Veierland - Tønsberg 
16. juni 

Tilbake til røttene 
Historiene til de som kjøpte Strand 

Veierland - i dag et ferieparadis. På 
begynnelsen av 1800-tallet stedet der 
en danske steg i land og som skulle bli 

stamfar for slekten som kom til å eie 
og drive Strand. Historier om krig, 

fangenskap og forlis. 

Sommermøtene - Strand 
juli - august 

Turer og foredrag der Strand og 
Sandefjords historie knyttes sammen 

Busstur i Hauges fotspor 
Drammen - Eikerbygdene  

- Kongsberg 
11. september 
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En utfordring til en vennegjeng, 
en forening eller en menighet. 

 Målet for kronerullingen for familierom på Strand er  
kr. 300.000. Da vil vi ha mulighet til å pusse opp og  
oppgradere alle rom i 1.etasje på gjestehuset. Klarer vi det 
innen sommeren? 

 Til høyre har du en oversikt over hva hver enkelt ting 
koster for å oppgradere et rom. Kanskje du kan være med å gi 
et teppe, gardinstenger, en garderobe, … Eller kanskje du kan 
gå sammen med noen vennepar og gi noe av det som virkelig 
koster? Gulv eller en seng? 

 Plansjen til høyre har vi også trykket opp i noen store 
plakater. Hvis det er noen foreninger eller menigheter som 
kunne tenke seg å samle inn til et helt rom så kommer vi gjerne 
på besøk med både en plakat og mer informasjon om 
prosjektet. Hvert rom kommer på totalt kr. 30.750. 

 Ved å oppgradere rommene på gjestehuset får vi økt 
sengekapasiteten på Strand. Vi vil også være mindre sårbare 
den dagen vi skal gå i gang med byggingen av nye hytter. Og 
ikke minst får vi flere rom som er egnet til familierom. Dette  har 
vært etterlyst fra flere brukere på Strand, ikke minst fra de som 
arrangerer forenings- og menighetsweekender.  

kontonr.:  3000 14 71550 vipps: 11413 
Merk gaven: Gjestehuset

Sommer på Strand 

Søndag 4. juli 
kl.11.00: 	 Møte: Terje Bøe

kl.13.00-16.00:	 Søndagsbuffet

kl.16.00:	 Konsert: Sveinung Hølmebakk


Søndag 11. juli 
kl.11.00:	 Møte: Liv Eriksrød

kl.13.00-16.00:	 Søndagsbuffet

kl.16.30:	 Kåseri: Svein-Tony Gårdsø


Søndag 18. juli 
kl.11.00:	 Gudstjeneste: Svein Granerud

kl.13.00-16.00:	 Søndagsbuffet

kl.16.30:	 Møte: Svein Granerud


Søndag 25. juli 
kl.11.00:	 Gudstjeneste: Kurt Hjemdal

kl.13.00-16.00:	 Søndagsbuffet

kl.16.30:	 Kåseri: Reidun Hjemdal


Søndag 1. august 
kl.11.00:	 Møte: Martha Irene Eriksrød

kl.13.00-16.00:	 Søndagsbuffet

kl.16.30:	 Misjonsmøte




	 

	 Det er gjort noen endringer i 
forhold til Vippsinnbetalinger. Fra nå 
er det kun salg som skal betales inn 
på Strand sitt vippsnummer. For 
gaver og annet skal regionen sin 
vipps brukes. Merk med hva 
innbetalingen gjelder og hvilken 
avdeling den skal gå til. 
  

Regionens vippsnr.: 11413 

Vinterferie 
Alle ansatte i den regionale staben 
(Normisjon, Acta, Strand) tar 
vinterferie i uke 8. 

Nyhetsmail 
 Med jevne mellomrom vil vi 
fremover sende ut en nyhetsmail 
med glimt fra arbeidet i regionen. 
Ønsker du å få tilsendt dette på e-
post ta kontakt med regionkontoret. 
Dere som allerede får dette behøver 
ikke ta kontakt. 

Arrangementsoversikt 
 I løpet av mars vil vi sende ut 
en brosjyre med nyttig informasjon 
om samtlige arrangementer i 
regionen for 2021. Denne sendes til 
alle lesere av Siste nytt fra regionen 
og den vil også bli lagt ut på 
regionens nettside.

Bookinger på 
Strand i 2021 

 Dette året lå lenge an til å bli et 
rekordår for Strand på flere måter. Men 
mye ble endret da vi på senhøsten i fjor 
så at vinteren og våren kom til å bli 
sterkt preget av covid-19.  Likevel har vi 
stor tro på at dette året kommer til å bli 
et godt år for Strand, og vi er klare så 
fort ting åpner opp. 

 Vi har rekordmange egne 
arrangementer dette året. I sommer 

planlegger Acta for en normal 
leirsesong. Vi har fra april og ut året leid 
ut de aller fleste helger, og mye av 
sommeren er nå fylt opp med små og 
store grupper. Det er også planlagt for 
hotelldrift i 3 uker i juli. 

 Vi merker en stadig økning i 
antall henvendelser. Selv under 
pandemien har vi jevnlige forespørsler 
om grupper som ønsker å bruke Strand. 
Dessverre må vi si nei til en del grupper, 
men mange får vi også booket inn.  

 Mye er fortsatt usikkert med 
tanke på hvor store grupper vi kan 

samle når samfunnet igjen gradvis 
åpnes opp igjen. Så lenge smitten går 
ned og stadig flere vaksineres, tror vi at 
2021 kan bli et godt år for Strand. 

 Utgangspunktet vi hadde i 
mars i fjor var ikke det beste. Kreativitet, 
hardt arbeid og gode kompensasjons-
ordninger fra myndighetene, gjorde at 
regnskapstallene for 2020 ble langt 
bedre enn forventet. Med det 
utgangspunktet er vi også optimister for 
hva vi skal få til å gjennomføre dette 
året. 

Ruben Heitmann

KONSERT 
Sveinung Hølmebakk 

STRAND - 4. JULI 
Sveinung Hølmebakk var inntil i år en av de tre tenorene i 

Nordic Tenors. Han har gitt ut 11 soloalbum og satser nå på en 
egen artistkarriere. Sveinung er ved NTNU og Universitetet i Oslo. Han tok sin 
mastergrad i sang ved Griegakademiet i Bergen.  

Konsert med Sveinung Hølmebakk har vi lenge ønsket å få til og vi gleder oss til han 
kommer til Strand. Ønsker du å høre litt av hans repertoar kan du gå inn på hans 
youtube-kanal: Sveinung Hølmebakk.

SOMMERLEIRER 

MINILEIR   
19.-20. juni  
3 - 7 år 

LEDERKURS   
28.-30. juni  
ferdig 7. kl. - 3 vgs 

MAXPULS   
30. juni -2. juli  
ferdig 1. kl. - ferdig 3. kl. 

SPORTYFESTIVAL  
5.- 8.juli  
ferdig 4.kl. - ferdig 7. kl. 

PADDAN   
9.- 12. august  
ferdig 8.kl. - ferdig 1. vgs



Returadresse: 
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Østerøyveien 233 - 3237 SANDEFJORD

Vår visjon og vårt oppdrag 

Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag

Søndagsbuffet på Strand 

21. mars 

25. april 

13. og 23. mai 

20. juni 

4. , 11. , 18.  og 25. juli 

1. og 22. august 

19. september 

24. oktober 

Pris, voksen: kr. 250,- 
Pris, barn: kr. 125,-

Festuker for fellesskapet 
11.-26. SEPTEMBER - TA KONTAKT MED REGIONLEDER OM DIN NORMISJONSFORENING ØNSKER BESØK

Seniordager på Strand 
25.-27. mai 

H
ER

M
O

N
TU

R Hermon Høyfjellssenter 
29. august - 3. september 

Detaljert program kommer i mars/ april. 
Påmelding direkte til høyfjellssenteret: 

32 08 85 32 

Jan Gossner blir med 
og har bibeltimene. Han 
er pensjonist, men har 

tidligere jobbet som 
studentprest, pastor i 

Frikirken og som rektor 
ved Høgskolen i 
Staffeldstgate.

Karen Ekern blir med og 
har formidlingen på 

kveldssamlingene. Hun 
er pensjonist etter 

mange år som misjonær 
i Mali. 

 Kurt og Reidun Hjemdal blir 
med, henholdsvis som 
bibeltimeholder og kåsør. Hallvard 
Alstad og Olav Soltun er ansvarlig for 
det musikalske. 

 Fullstendig program med 
priser vil være klart i mars. 

• Undevisning 

• Tur 

• Seminarer 

• God mat 

• Fellesskap 

• Kåseri 


