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ALLE VEIER FØRER TIL DRAMMEN 
- i alle fall 18. september

Overskriften er ikke helt dekkende; 
det er mange gode grunner til at 
veien bør føre til Drammen både i 
dagene før og etter 18. september.  

Denne høsten setter vi regionalt fokus på 
vårt internasjonale arbeid, startskuddet går i 
Drammen. Målet er:

• Øke kunnskapen om og kjennskapet til 

vårt internasjonale arbeid.

• Gjennom kunnskap og kjennskap å øke 

engasjementet.

• Det internasjonale arbeidet er i endring. 

Vi ønsker å gi hver enkelt førstehånds-
kunnskap og mulighet til å være 
delaktige i de valg som skal gjøres.


• Få med alle enheter (foreninger, 
menigheter, skoler, barnehager, 
gjenbruksbutikker) i Normisjon om et 
felles løft for og en større bevissthet om 
det internasjonale arbeidet. Et arbeid vi 
ønsker å stå sammen om.


• Inspirere og begeistre hverandre til å ta 
dette med inn i de lokale fellesskapene 
vi er med i.


Spot On Misjon har økt i omfang etterhvert 
som vi har planlagt det, og blir uten 
sammenligning høstens største satsning 
regionalt. Vi gleder oss og håper på stor 
deltakelse fra hele regionen og fra alle 
generasjoner.


Uken før konferansen. 
Noas Ark miljøbarnehage som eies av 
Norkirken Drammen, har internasjonal dag 
mandag 13. september. Acta regionalt vil 
være med dem hele denne dagen. Fredag 
17. september er det offisiell åpning av 
barnehagens misjonsutstilling. Tid og sted 
for denne vil bli lagt ut på Normisjons 
nettside.


Lørdag 18. september. 
14 - fjorten timer - med fokus på 
internasjonal misjon! Dette var da voldsomt 

kan du tenke, og visst er det det. Men her er 
noe for enhver generasjon, og man vil erfare 
hva vi kan få til hvis vi går sammen om 
større prosjekter. Danvik folkehøyskole er 
stedet for selve konferansen. Deler av 
programmet vil også være obligatorisk for 
studentene. Vi har lagt vekt på mangfold og 
at mange stemmer skal bli hørt i løpet av 
dagen, derfor er listen over foredragsholdere  
og talere imponerende. Vi har også lagt vekt 
på variasjon og noe som skal nå flere 
generasjoner, derfor er det lagt inn både 
forestilling, tedtalks, matopplevelser fra flere 
kontinenter, seminarer og panelsamtale. 


Lørdag kveld flytter vi inn til Drammen 
sentrum der bakgården til Galleri Normisjon 
Drammen blir arena for det vi har kalt 
«Blockparty.» Dette arrangementet vil Acta 
ha ansvaret for. De har lagt dette inn som en 
del av Actas LIFT-off som er lagt til 
Norkirken Drammen denne helgen. Og om 
ikke dette er nok - vi har fått til et samarbeid 
med Drammen kino som vil sette opp en 
Bollywood-film lørdag kveld. 


Ukene etter. 
Søndag 19. september blir det 
misjonsgudstjenester i alle Norkirkene i 
regionen, og Våle Normisjon vil arrangere 
misjonsmøte. Søndagen blir det dessuten 
tur og omvisning på Gulskogen gård før 
middag på Danvik fhs. Søndagen blir også 
oppstarten på nærmere 3 uker med 
misjonsturné for de ansatte i regionen. Små 
og store Normisjonsfellesskap og Actalag i 
regionen skal besøkes.


Påmelding og mer informasjon. 
Påmelding gjøres på Normisjons nettside. 
Her vil du i dagene fremover også finner mer 
informasjon om de ulike arrangementene. 
Trenger du hjelp til påmeldingen kan du ta 
kontakt med regionkontoret. 




MISJONSBEFALINGEN  
ER EGENTLIG EN ENKEL BEFALING 

I Matteus 28, 19-20 sier Jesus: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær 
dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende.» 

Dette sier han der og da til disiplene, og her og nå til oss. Så hvorfor har vi sluttet å 
ta denne befalingen personlig? 


Det er ikke uten grunn disse versene kalles misjonsbefalingen. «Befalingen.» Det er 
ikke «hvis dere vil»  eller «når dere får er ferdig med å gjøre det dere gjør nå»  eller 
«når dere har lyst». Det er - «Gå derfor ut.»


Man kan reise til en annen verdensdel, et annet land eller en annen by for å vitne 
om Jesus. Det er misjon. Men å gå på denne misjonsbefalingen er ikke 
tidsbegrenset til en periode utenlands, den gjelder hele livet.


Å drive misjon er en måte å leve på. 
Disiplene til Jesus var helt vanlige folk. Med helt vanlige jobber. De var som oss, 
egentlig. Nå kan man få inntrykk av at vi har spesielle folk til misjon. Kirkeledere, 
pastorer og misjonærer. De tar ansvaret. Vi kan gi penger og be. Ikke at ikke det 
betyr noe, men misjon er mer enn kollekt. Å drive misjon er en måte å leve på.  Det 
mest behagelige er å la andre gjøre jobben. Å være en del av noe større som driver 
misjon holder vel?


Men Jesus kaller faktisk deg til å vise andre hvem han er. Og hvem er andre? Det er 
de rundt deg. Der du er nå, og der du kommer til å være. Både før og etter at du 
har flytta på deg. Keith Green, en amerikansk, kristen artist som døde ung på 80-
tallet, sa dette: «Hvis du ikke skal dra noe sted, må du være veldig sikker på at Gud 
har kalt deg til å være hjemme.»


En disippel gjør disipler. 
Det var Green sine ord, du finner ikke akkurat de i Bibelen, men han har et godt 
poeng. Vi må være bevisst på at vi er misjonærer der vi er, selv om vi er «hjemme». 


Som kristne følger vi Jesus. En etterfølger av Jesus er en disippel. Og en disippel 
gjør disipler. 


Misjon er en av de tingene som er lett å forstå, men som krever så masse av oss at 
det letteste blir likevel å prøve å overbevise oss og andre om at det er vanskelig. Så 
vanskelig at vi ikke kan begynne enda. Vi vil jo finne ut hvordan først. Men det 
enkle svaret er å begynne, der vi er - akkurat nå.


(Hentet fra nettsiden iTRO)


Regionleder
Svein-Tony Gårdsø

svein.tony.gardso.normisjon.no
tlf.: 953 36 440

Administrasjonleder
Gunn-Marit Eriksrød Selle

gunn.marit.selle@normisjon.no
tlf.: 928 40 659
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Stein Joar Myrvang

stein.joar.myrvang@normisjon.no
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Daglig leder på Strand
Ruben Heitmann

ruben.heitmann@normisjon.no
tlf.: 472 70 877

Kjøkkenleder på Strand
Sara Grebäck

saragreback@normisjon.no
tlf.: 918 90 471

Vaktmester på Strand
Hans Kristian Heian

tlf.: 413 29 804

Ettåring i Acta
Isak Corneliussen

Ettåring i Acta
Jenny Leirgul

Ettåring
Linnea Apeland

Ettåring
Andreas Tretteteig

STRAND 
22. - 24. OKTOBER 

8 TEMAER - 6 FOREDRAGSHOLDERE 
«TO I SOFAEN» - GUDSTJENESTE - SANGKVELD - SOUL CHURCH 

FULLSTENDIG PROGRAM KOMMER I SEPTEMBER 
PÅMELDING ÅPNER 23. SEPTEMBER
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LUNSJFOREDRAG  
PÅ STRAND 

Vi er allerede i gang med høstens 
serie av lunsjforedrag. Henrik 
Syse samlet fullt hus i august og 
lunsjforedraget med Einar Lunde i 
desember har allerede over 70 
påmeldte! 

Det er fremdeles ledige plasser på 
samtlige foredrag utover høsten, men vi 
anbefaler at man melder seg på i god 
tid. Det kan fort bli fullt. Påmelding skjer 
via Normisjons nettside: normisjon.no/
vebu. Hvis man ikke har mulighet til å 
melde seg på via nettsiden kan man 
ringe regionkontoret, tlf.: 406 03 097.


14. september 
«Mor Julies betydning for  

dikteren Alf Prøysen» 
Steinar Tosterud 

19. oktober 
«Ulykkelig fred 

- sviktet kirken krigens tapere?» 
Sjur Isaksen 

16. november 
«Forsonet med livet slik det ble.» 

Laila Riksaasen Dahl 

7. desember 
«Spioner på safari.» 

Einar Lunde 

Program: 
kl.12.00: Varmlunsj.

kl.13.00: Foredrag.

kl.14.00: Kaffe og kaker.


Pris: 
kr. 300,- pr. person.


Vi er allerede i gang med å finne 
tematikk og foredragsholdere for 2022. 
Har noen ønsker eller tips om tematikk 
eller foredragsholdere må dere veldig 
gjerne ta kontakt med regionkontoret.

Busstur i  
HAUGES FOTSPOR 

11. september   -   09.30 - 18.30  

I år det det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Markeringen 
for den norske predikanten og samfunnsbyggeren skjer over hele landet og vi i 
VeBu markerer jubileet med busstur i Hauges fotspor.

kl.09.30: Avreise med buss
Norkirken Sandefjord Påstigning: Skjee kirke og Kopstad (Circle K)

kl.11.00: Danvik folkehøgskole
«Hauge - Norges første gründer og folkevekker.»
Foredrag v/ Harald Kaasa Hammer

kl.12.00: Danvik folkehøgskole
Varmlunsj
Kaffe og kake
Mulig å gå på bussen fra Danvik fhs.

kl.13.00: Eikerbygdene og Solberg Spinderi
Busstur i Hauges fotspor
Guidet tur i Eikerbygdene.
Guider: Rolf Berling og Astrid Finstad Ørbech 
Besøk på Solberg Spinderi, 
omvisning v/ Tore Wilthil

kl.17.00: Norkirken Kongsberg
Bevertning

kl.17.30: Norkirken Kongsberg
«I Hauges fotspor, 16 000 kilometer
- Hauges reiser og oppfinnelser.»
Foredrag v/ Harald Kaasa Hammer
Hjemreise ca. kl.18.30
Samme stoppesteder som for påstigning.

Harald Kaasa 
Hammer

Rolf Berling

Astrid Finstad
Ørbech

Solberg Spinderi - Solbergelva

PÅMELDING
normisjon.no/vebu

PRIS
kr. 600,- pr.pers., inkl. buss
kr. 300,-  pr. pers., egen bil
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LOPPEMARKEDET 2021
Lørdag 9. oktober er det igjen klart for loppemarked på Gjennestad. Loppemarkedet er 
viktig for oss økonomisk og vi håper på god oppslutning. Dørene åpnes kl 10.00. 
Loppemarkedet tror vi også er viktig for fellesskapet og for å binde oss sammen, derfor 
håper vi på medhjelpere i alle generasjoner og fra mange deler av regionen. 

Vi har fått en fin komitè på plass og planleggingen er i full gang. For at loppemarkedet 
skal bli vellykket, er det noen ting vi trenger: lopper, grønnsaker, ting til auksjon, 
medarbeidere og kunder. 

Lopper kan leveres på Gjennestad fra tirsdag 5. oktober. Vi tar imot det meste, men 
ikke møbler og hvitevarer.

Har du grønnsaker å gi bort eller har du frimodighet til å spørre en venn eller nabo om 
de har, gi oss beskjed.

Til auksjon trenger vi litt finere ting enn lopper. Har du noe du kan tenke deg å gi bort til 
dette, vil vi gjerne høre fra deg.

Det trengs mange medarbeidere for at dette skal bli bra. Har du mulighet til å være 
med? Det er faktisk veldig moro å være på innsiden at et loppemarked og det er mange 
ulike oppgaver. Vi trenger: noen som kan være med å ta imot og sortere lopper tirsdag, 
onsdag og torsdag, riggefolk på torsdag ettermiddag og hele fredagen, parkeringsvakter 
lørdag, salgsfolk til de ulike bodene og i kafèen, loddselgere og noen som kan være 
med i oppryddingen. Vi blir veldig glad for 
hver enkelt som tar kontakt og vil være med. 
Ta kontakt med Gunn-Marit på 
regionkontoret.

Kunder trenger vi i hopetall så spre 
informasjon om loppemarkedet, be med 
venner og familie og still opp lørdag 9. 
oktober kl 10. Det er garantert mye artig å 
se på og kanskje finner du noen skatter.

Per døde 8. august, noen uker før 
sin 97. årsdag. Noen dager etter 

hans død fikk jeg følgende 
betraktning fra en av som hadde lest 

minneordene som sto i flere aviser; «jeg 
visste ikke at Per var en så sentral person i regionen gjennom så 
mange tiår.» Denne betraktningen beskriver mye av Per som 
person. Han var ikke en som kastet seg ut i diskusjoner, hadde 
bastante meninger  eller som var den første opp på talerstolen. 
Han var beskjeden både i sin framferd og i sin væremåte. 

Per var trofast, engasjert og glad i de oppgavene og 
tjenestene han hadde gjennom et langt liv. Han var glad i og 
interessert i mennesker. I de mange anledningene jeg fikk være 
sammen med Per dro jeg alltid derfra med fornyet tro på meg 
selv og at den tjenesten jeg sto i var omsluttet med hjertevarme, 
omsorg og forbønn. 

Per var «onkel Per» for utallige gutter på leir på Strand 
på 50 og 60-tallet. Han hadde passert 80 år siste gangen han 
var «leirbestefar». Av yrke var han skolemann, rektor på 
Sentrum skole i Horten, i hans tid landets største barneskole. 
Engasjementet for barn og ungdom lå Pers hjerte nær. Han og 
kona Ellen Marie drev i mange år både barneklubb og 
ungdomsforening i regi av Horten Normisjon. Sammen med 
mange andre misjonsvenner i Vestfold, i hovedsak pensjonister, 

var han ivrig med i komitéen både for båtlotteriet og 
loppemarkedet. Gjennom årene ga dette flere millioner kroner til 
Actas arbeid i regionen. For sin innsats for barn og ungdom ble 
han hedret med kongens fortjenestemedalje, og på hans 90-
årsdag slo regionen han til ridder for den samme innsatsen.

I over 20 år, helt inn i sitt 90. år, var han leder for 
pensjonistutvalget i regionen.  Mer enn 100 arrangementer og 
turer ledet han gjennom disse årene! Han satt også i flere 
perioder i kretsstyret i Indremisjonen i Vestfold. Dugnadsleirene 
på Strand, et sted som betydde mye for Per, ble år etter år ledet 
av Per. Han la ned en betydelig innsats også på Strand.

I en erindringsbok om kong Olav V som kom i 1977 
skriver gamlekongen selv: «Når jeg ser tilbake, ser jeg 
landskapet jeg har gått gjennom, men det er annerledes. Alle de 
store trærne er borte. Det virker som det er hildringer etter dem - 
men det er gjenskinnet inni deg fra dem du har møtt, og som har 
betydd noe i ditt liv.»

Per Halfdan Jørgens var et av de store trærne i vår 
region, en mann som i all sin beskjedenhet ruvet i landskapet. Vi 
takker for den engasjerte og trofaste misjonsvennen han var i 
alle år, men først og fremst takker for vi for den gode, 
hjertevarme og omsorgsfulle vennen.  

Vi lyser fred over Per sitt gode minne.
Svein-Tony Gårdsø

Per Halfdan Jørgensen til minne.

Takk!
Det har kommet inn gaver også 
gjennom sommeren og det er vi 

veldig takknemlige for.                    
På gaveaksjonen SAMMEN, har det 

til nå kommet inn 22.000 kr til 
internasjonalt arbeid, 37.460 kr til 

Acta og 274.370 kr til oppussing av 
gjestehuset på Strand. 

Vi har også fått inn to store 
minnegaver etter kjære 

Strandvenner: Kåre Sten Larsen kr 
21.000 og Ragnar G. Degnes kr 

23.700. Tusen takk!

Hjertelig takk også til alle dere som 
jevnt og trutt gir gaver til arbeidet 

vårt. Det er godt å kjenne at vi står 
sammen!

Takket være gaver fra mange, er 
hele 1. etasje i gjestehuset på 

Strand nå oppgradert.



Hvordan ser det ut på 
Strand fremover?

Mange av Strands støttespillere har vært 
bekymret for Strand gjennom pandemien og 
uttrykt støtte og omtanke. Det har vi satt stor 
pris på. Det har vært en krevende periode for 
alle, både enkeltmennesker, organisasjoner 
og bedrifter. Pandemien er ikke over, men vi 
ser mer og mer en normalitet rundt oss. 

Strand har kommet ganske greit igjennom 
pandemien. Vi har fått omtrent 400.000 kr i 
kommunal kompensasjon for tapte inntekter 
og ca 600.000 kr i statelig støtte så langt i år.

Gjennom hele pandemien har vi i regionen og 
på Strand hatt et ønske om å holde trykket 
oppe,  selv om vi i perioder har måttet avlyse 
eller utsette arrangementer, vi har gjort mest 
av det siste. I de periodene som 
smittevernreglene har tillatt arrangementer og 
utleie, har vi fått mange booking-forespørsler 
og mange grupper har vi måttet si nei til. 
Strand er rett og slett et populært sted å legge 
turer og leirer til. 

Vi ser nå at vi har en god høst i vente, dersom 
ting fremover går etter planen. Nesten 
samtlige helger er utleid, og i perioden august 
og ut oktober har vi også mange grupper på 
hverdager. Det blir derfor spennende å se 
hvordan dette året til slutt ender økonomisk. 
Vi har også mange spennende og 
interessante egne arrangementer som vi 
gleder oss til å invitere til.    

Utsmykking på frontveggen på Strand
«Såkornet er Guds ord.»  Mange husker helt sikker teksten på 
frontveggen sammen med Guds hånd, aksene og kornene som 
Oddvar Pedersen laget og monterte opp da festsalen ble renovert i 
1989.  I mange år har ordene og den flotte treskjæring fått preget 
frontveggen på Strand. 

Da festsalen ble renovert i 2019 ble dette tatt ned, med tanke på å få 
en ny plassering et annet sted på Strand. Ved nærmere øyesyn viste 
det seg at treverket hadde tørket og sprukket såpass at de ikke var 
mulig å montere opp igjen. Ragnar Degnes, en av Strands store 
støttespillere gjennom mange år, døde i sommer. Han var med da 
festsalen ble renovert i 2019, og Ragnar var særlig opptatt av arbeidet 
til Oddvar Pedersen og at det burde få en ny hedersplass på Strand. 
Ragnar var også opptatt av at vi måtte få på plass ny utsmykning 
foran i salen. 

Etter Ragnars begravelse ble det gitt en stor minnegave til Strand. 
Kort tid etterpå døde også Kåre Sten Larsen, sønn av tidligere 
bestyrer på Strand, Karl Larsen. Kåre hadde også et stort hjerte og 
engasjement for Strand. Også fra Kåres begravelse mottok vi en stor 
minnegave. 

I flere år nå har 
frontveggene blitt stående 
tom. Nå ønsker vi å bruke 
noe av minnegavene fra 
Ragnar og Kåres begravelse 
til utsmykning i festsalen. 
Det tror vi de begge ville satt 
stor pris på. 

Ofte brukes prosjektor og 
skjerm på frontveggen, og 
derfor har tanken hele veien 
vært å benytte sideveggene 
på scenen til fremtidig 
utsmykning. 

Bakerst i salen monterte vi i 
2019 800 meter med ospespiler for å støydempe salen. Nå er det 
kjøpt et nytt parti spiler og nå skal kors til festsalen og ny talestol 
lages. Sandefjordingen Steinar Danielsen har sagt ja til å påta seg 
den jobben.  Det blir fint å få dette på plass. 

Bilder fra leirene på Strand har nå fått en 
sentral plass i peisestua. Snart kommer 

det også opp kors på frontveggen i 
festsalen. 

Medarbeidersamling for 
Galleri Normisjon 

For tredje året på rad - nå kan det vel kalles 
en tradisjon - inviterte regionen de frivillige 
medarbeiderne i Galleri Normisjon Drammen 
og på Ål til medarbeidersamling på Strand. 


God mat, fellesskap, omvisning i 
Hvalfangstmuseet, is på på brygga i 
Sandefjord og utlodning med gevinster fra 
butikkene, sto på programmet. I år var vi over 
30 stykker.


Takk for innsatsen til hver og en, og for 
pågangsmotet dere har vist gjennom en 
krevende pandemi!


Regionens ansatte vil også komme på besøk 
til begge butikkene i løpet av høsten. 



Det er ikke lange bilturen mellom 
Tønsberg og Drammen, men da Liv og 
Tor Bringaker så programmet for Spot 
On Misjon bestemte de seg for å gjøre 
en langhelg ut av det. Fra 17. til 19. 
september setter de campingvogna på 
Drammen Camping, og oppfordrer flere 
til å gjøre det samme. 


Det var ikke lett for undertegnede å finne 
en dag som passet for intervju med de 
to travle pensjonistene. Sommeren har 
vært fullt belagt med besøk av barn, 
barnebarn og svigerbarn og en tur til 
Vestlandet. Begge kan fortelle om travle 
men utrolig rike og gode dager. Det er 
mye å være takknemlig for. 


På spørsmålet om hvorfor de valgte å ta 
med seg campingvogna inn til Drammen 
svarer de begge: 

«Det er et utrolig spennende og 
innholdsrikt program, og muligheten for 
å få informasjon om arbeidet ute gleder 
vi oss til.» De utdyper; «gjennom 
førstehåndsinformasjon får vi et større 
eierforhold til arbeidet vårt, noe som gjør 
oss mer bevisste og skaper et større 
engasjement.


Både Liv og Tor har et brennende 
engasjement for vårt internasjonale 
arbeid. «For meg handler det om 
identitet», sier Liv. «At jeg er kalt til - og 
for lov til - å være med på de gjerninger 
Gud gjør, både her hjemme og ute.» Tor, 
som gjennom et langt yrkesliv har stått 
på utallige talerstoler i regionen og 
informert om internasjonal misjon, nikker 
samtykkende, og legger til at 
misjonsoppdraget ikke er gitt til 
organisasjoner men til hver enkelt av 
oss. 


Et ønske de har for konferansen er at 
den skal skape ringvirkninger som 
skaper engasjement og begeistring og 
som fører til at stadig flere foreninger og 
menigheter tar et ansvar for vårt 
internasjonale arbeid.  De håper på en 
konferanse som samler og forplikter. De 
kan ikke få sagt mange nok ganger at de 
synes det er lagt et godt utgangspunkt 
for dette på konferansen, der vi både har 
fått med 
oss 


Normisjon sentralt, Galleri Normisjon, 
Danvik fhs, Gjennestad vgs, Norkirkene, 
Gå ut senteret og Noahs Ark 
miljøbarnehage. 


Både Tor og Liv erkjenner at kanskje ikke 
alt programmet er lagt opp for deres 
aldersgruppe. «Men vi meldte oss på det 
som nok er rettet mer inn mot 
ungdommene for å la oss inspirere», sier 
Liv. På dem begge blir det derfor både 
Blockparty og Bollywood-film på 
Drammen kino. 


Før intervjuet avsluttes drar Tor frem 
mobilen for å finne mailen han fikk fra 
campingplassen. «Her har du navn og 
adresse på campingplassen.» Og før de 
går forsikrer han seg om at jeg har notert 
begge deler: Drammen Camping på 
Åssiden, Buskerudveien 97. «Det er bare 
på ta kontakt med dem, de var veldig 
hyggelige, og selvom det var utenom 
sesongen så ordnet de plass for oss», 
sier han. 


Oppfordringen er gitt og muligheten 
finnes. Ta med campingvogna og få med 
deg hele helga i Drammen!


P.S. 
Drammen har også flere hoteller for 
dem som kunne tenke seg å få med 
alt som skjer i regi av regionen denne 
helga, men som enten ikke har 
campingvogn eller som foretrekker 
overnatting på hotell.

Hvem blir med og camper i Drammen? ETTÅRINGSTEAMET  
ER PÅ PLASS! 

Nå er de på plass i regionen. Etter to uker 
på Bibelskolen i Grimstad (BiG), der de alle 
sammen går på TT-linja (Til tjeneste), flyttet 
de inn i bestyrerboligen på Strand i august. I 
løpet av året skal de ha totalt seks uker på 
BiG, resten av skoleåret skal de jobbe i 
Acta. Aldri tidligere har Acta hatt en så stor 
stab som vi vil ha dette skoleåret. 


De første ukene vil ettåringene gjøre seg 
kjent med Acta som organisasjon. De har 
allerede vært på besøk hos Acta sentralt og 
i en av naboregionene for å få ideer og mer 
kunnskap. De neste par ukene skal de bli 
kjent med de ansatte og frivillige i regionen 
og gjøre seg kjent med arrangementsplaner 
og strategier. I september og oktober vil de - 
sammen med andre i staben - reise rundt å 
besøke Actalag og Normisjonsforeninger i 
regionen. 


Det er også gjort noen avtaler med lokale 
foreninger og menigheter i Normisjon der 
ettåringene vil ha en del av sin 
ettåringstjeneste. I tillegg vil leirplanlegging, 
ledertrening gjennom LIFT, samtalegrupper 
og utvikling av nye ideer og konsepter være 
noe de vil engasjere seg i. 

Det travle og engasjerte ekteparet 
Liv og Tor Bringaker er klare for 
Spot On Misjon og weekend i 

Drammen.
Fra venstre til høyre: Linne Apeland, 
Jenny Leirgul, Isak Corneliussen og 
Andreas Tretteteig.

17.-19. september går startsskuddet 
for Actas ledertreningsprogram; LIFT. 
Ettåringene blir med.



Snart er alle nordmenn over 18 år ferdigvaksinert, og alle 
16-17 åringer får nå tilbud om vaksinering. I løpet av få uker vil 
regjeringen bestemme seg for om man også skal gi tilbud til 
yngre aldersgrupper. Til tross for høye smittetall og noe mer 
sykehusinnleggelser, ser vi at vaksinen virker og vi kjenner mer 
og mer på en normal hverdag. 


Denne høsten legger vi regionalt ansatte opp til en omfattende 
reise - og møtevirksomhet. Dette året er også staben styrket 
med fire ettåringer i Acta. Vi gleder oss til å komme rundt i 
regionen på det vi har kalt «Festuker for fellesskapet.» Nå er vi 
virkelig i gang igjen!


Høstens møter og arrangementer:


AUGUST 
27.:	 Endelig fredag, Tønsberg Normisjon

27.:	 Ungdomskveld, Norkirken Sandefjord

29.- 3.:	 Hermontur


SEPTEMBER 
3.-5.:	 Menighetsweekend, Norkirken Drammen

4.:	 «Haabet som brast»

	 foredrag Hvalfangstmuseet, Sandefjord

9.:	 Horten Normisjon

11.:	 Busstur i Hauges fotspor

	 Drammen, Kongsberg, Eikerbygdene

13.:	 Internasjonal dag, Noahs Ark miljøbarnehage

14.:	 Lunsjforedrag, Strand

17.:	 Offisiell åpning av misjonsutstilling, Drammen

17.-19.:	 Lift Off, Drammen

18.:	 Spot On Misjon, Drammen

19.:	 Misjonsgudstjenester i

	 Norkirken Drammen


	 Norkirken Kongsberg

	 Norkirken Sandefjord

	 Misjonsmøte, Våle Normisjon

	 Søndagsbuffet, Strand

20.:	 Skjee Normisjon

23.:	 Røyken Santalforening

26.:	 Løve Normisjon

29..:	 Gol Normisjon

30.:	 Ål Normisjon


OKTOBER 
1.:	 Galleri Normisjon, Ål

	 Vårvon, Ål

2.:	 Vårvon, Ål

3.:	 Hemsedal Normisjon

9.:	 Loppemarked, Gjennestad

14.:	 Horten Normisjon

19.:	 Lunsjforedrag, Strand

22.-24.:	 Spot On Bibel, Strand

	 Søndagsbuffet, Strand

27.-28.:	 Strandtorget, Strand


NOVEMBER 
1.:	 Krokstadelva Normisjon

11.:	 Horten Normisjon

	 Komlekveld, Strand

16.:	 Lunsjforedrag, Strand

18.:	 Hurum Normisjon

19.-21.:	 LIFT, Bibelskolen i Grimstad

28.:	 Fevang Normisjon

30.:	 Julelunsj, Strand


DESEMBER 
1.-3.:	 Julelunsj/ middag, Strand

7.:	 Lunsjforedrag, Strand

9.:	 Horten Normisjon


Det kan komme endringer og tillegg oppsatte 
program. Acta sine datoer for besøk og 

arrangementer er ikke helt klart.  

ÅPNINGSTIDER 
KL. 11.00 - 19.00 

LODDSALG BEGGE DAGER 

STOR PARKERINGSPLASS

27. - 28. OKTOBER

Ønsker du å ha salgsbord på 
Strandtorget? Ta kontakt! 

e-post: 

gunn.marit.selle@normisjon.no   

tlf.: 406 03 097 

mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no


Returadresse:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Østerøyveien 233
3237  SANDEFJORD

ÅRSMØTE 2021 
Det har vært vanskelig å få gjennomført et normalt årsmøte i 
år. Regionstyret har derfor bestemt at valget foretas ved hjelp 
av et skjema. Dette skjemaet er sendt alle 
Normisjonsforeninger, Actalag og direktemedlemmer. 
Skjemaet ligger også på vår nettside under fanen 
«Utgivelser». Alle som er direktemedlemmer, medlem i en 
Normisjonsforening eller medlem i et Actalag kan stemme. 
Stemmegiver må være over 15 år.  Skjemaet skal returneres 
til regionkontoret pr post eller e-post innen 19. september.  
Alle som returnerer dette skjemaet regnes som delegater på 
regionens årsmøte 2021. Det formelle i forhold til godkjenning 
av regnskap og årsmelding, som skulle gjøres før juli, har 
regionstyret gjort. Både regnskap og årsmelding finnes på 
samme nettside som skjemaet.Har du spørsmål til skjemaet 
eller ønsker det tilsendt pr post eller e-post, ta kontakt med 
regionkontoret. Resultatet av valget blir lagt på vår nettside.

I år skal det velges styreleder, to faste medlemmer, 
vararepresentanter, valgkomité og revisor. 

Følgende kandidater foreslås:

Styreleder: Ole Jørgen Storli, Holmestrand
Styremedlemmer: Øystein Kilde, Ål

Reidun Bjune, Tønsberg
Varamedlemmer. Gunnvor Kreken, Ål

Kjersti Myhre, Drammen
Valgkomité: Tor Bringaker, Tønsberg

Marion Seierstad, Drammen
Kari Næss Fuglestein, Larvik

Det foreslås videre at regionleder møter i valgkomitéen og at 
BDO velges som revisor for et nytt år. Acta skal også velge ny 
repr. til regionstyret.

Morten Bjørkhaug (Sandefjord), Endre 
Engvik (Tønsberg) og Mary Anette 
Skaaheim (Kongsberg) er gjensittende 
regionstyremedlemmer.

normisjon.no/vebu

 

S A M M E N
FIRE ETTÅRINGER 

LIFT  
ACTAS NYE 

LEDERTRENINGSPROGRAM 
FOR UNGDOM 

LEIR 

LAGSBESØK 

NYE KONSEPTER FOR  
BARN OG UNGDOM 

SAMTALEGRUPPER 

Vil du være med å støtte 
Acta sitt arbeid? 


Kontonummer: 

3000 14 71550 

Vipps: 

11413 

Merk gaven: 

Acta VeBu


