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Lørdag 25. september kl.16.00. En dato og 
et klokkeslett som kanskje vil bli husket 
lenge. Det var dagen da meter´n forsvant, 
og sakte, men sikkert kan vi nå gå tilbake til 
en mer normal hverdag. Nå når meter´n 
forsvinner gir det oss også mulighet til å 
arrangere det tradisjonsrike loppemarkedet 
på Gjennestad. Arbeidet med å få dette til 
har pågått en stund, og nå inviterer vi dere 
alle sammen til

LOPPEMARKED PÅ GJENNESTAD
LØRDAG 9. OKTOBER

Loppemarkedet på Gjennestad har lange 
tradisjoner i vår region. Det har i alle år 
vært en viktig inntektskilde for regionens 
arbeid. For tre år siden gjennomførte vi for 
siste gang Markedsdagen på Strand. Målet 
er at vi nå årlig skal samles til ett felles 
loppemarked. Normisjonsforeninger i hele 
gamle Vestfold fylke og alle frivillige 
medarbeidere som også var med på 
Markedsdagen på Strand, har fått brev med 
forespørsel om å være med på 
loppemarkedet på Gjennestad. Vi trenger 
mange frivillige medarbeidere. 

En bonus med loppemarkedet, er at vi blir 
litt bedre kjent med hverandr på tvers av 
bosted og de foreningene vi går i til vanlig. 
Et slikt fellesskap trenger vi mer av, og 

loppemarkedet er et godt sted for et slikt 
fellesskap.
Vi er glade for at Gjennestad vgs nok en 
gang stiller lokaler til disposisjon for oss. I 
år, som for to år siden, blir loppemarkedet i 
gymsalen og tilstøtende klasserom. 
Kafeteriaen blir i skolens matsal og 
kjøkkenleder på Gjennestad har sagt ja til å 
ta ansvaret for matlagingen. Utenfor vil det 
bli satt opp et stort telt, der bl.a. salget av 
grønnsaker vil foregå.

Har du mulighet til å stille opp på 
loppemarkedet? Har du mulighet til å avse 
noen timer i dagene i forkant og/ eller være 
med å rydde opp etter loppemarkedet? Ta 
kontakt med administrasjonsleder Gunn-
Marit E. Selle. 

Velkommen til loppemarked!

EN NORMAL HVERDAG MED ØKT BEREDSKAP =
LOPPEMARKED PÅ GJENNESTAD

Loppekomitéen har i en god stund 
planlagt for loppemarkedet. Her er de 

samlet til møte på Gjennestad.

LOPPEMARKED
GJENNESTAD VGS

9. OKTOBER KL.10 - 15

LOPPER
GRØNNSAKER

ÅRESALG
KAKELOTTERI

AUKSJON KL.12.00

Lopper tas i mot
mandag 4.- torsdag 7.

kl.12.00 - 19.00
og fredag 8. 

kl.12.00 - 18.00 

Vi tar ikke i mot møbler 
og hvitevarer.

Har du noe som evt kan 
gis til auksjonen? 

Har du mulighet til å 
bake en kake?

Ta kontakt med 
regionkontoret. 



Velkommen fellesskap! 
Velkommen til inspirerende 
og kunnskapsrike dager med 
8 foredragsholdere og 11 
ulike temaer! Velkommen til 
Spot on Bibel!

Årets Spot on Bibel (tidligere 
Bibelkonferansen) arrangeres for 
fjerde gang. I år blir konferansen 
fra fredag - søndag. På kveldstid 
fredag og lørdag er det lagt inn et 
noe annet program enn tidligere.

Anita Reitan, universitetslektor ved 
OsloMet, ble kristen for noen år 
siden etter en prosess som startet 
da hun holdt minneord i en 
begravelse. Troen kom svært 
uventet og var egentlig ikke ønsket. 
Fredag kveld deler hun sin historie i 
samtale med Ruben Heitmann 
under temaet; «En motvillig tro.»

Bibeltekster og bibelhistorier har 
funnet plass i mange av våre 
bedehussanger og salmer. Lørdag 
kveld inviterer Ingunn Aas 
Andreassen oss med på en 
sangkveld der vi både synger og 
lytter til sanger og salmer som har 
utgangspunkt i tekster og historier 
fra Bibelen. 

Spot on Bibel avsluttes med 
gudstjeneste søndag. Etter denne 

er det mulighet for å spise middag 
på Strand. 

«ITro», en bokhandel i Drammen 
som selger kristen litteratur, vil ha 
boksalg under Spot on Bibel. Det 
vil også være mulig å få kjøpt 
bøker fra flere av 
foredragsholderne. 

Strand leirsted
22.-24. oktober 2021

Priser:
Enkeltrom inkl. konferanseavgift og 
alle måltider, alle dager: 
kr. 3.300,-

Dobbeltrom inkl. konferanseavgift 
og alle måltider, alle dager: 
kr. 4.000,-

Dagspass med mat,
fredag: kr. 800,-
lørdag: kr. 800,-

Middagsbuffet søndag,
voksen: kr. 250,-
barn: kr. 125,-

Programmet for Spot on 
Bibel finner du på 

Normisjons nettside: 
normisjon.no/vebu. 

Ønsker du programmet 
tilsendt pr. post, 
ta kontakt med 
regionkontoret.

Påmelding gjøres via 
nettsiden til Normisjon. Ta 

kontakt med regionkontoret 
hvis dette byr på utfordringer. 

FREDAG 22. OKTOBER
kl.09.30: Registrering.
kl.10.00: Foredrag.

«Jesu ord og Paulus sine 
ord - er det en motsetning?»
Frode Granerud

kl.12.00: Foredrag.
«Det store mysteriet.»
Rolf Gunnar Heitmann

kl.13.00: Varmlunsj.
kl.14.00: Foredrag.

«Jerusalem tur - retur.»
Rolf Gunnar Heitmann

kl.15.00: Foredrag.
«Lever vi i de siste tider? 
Om dommen og Jesu 
gjenkomst.»
Olof Edsinger

kl.17.00: Middag m/ dessert.
kl.18.00: Foredrag.

«Generasjon savnet.»
Torbjørg Oline Nyli

kl.19.30: Sofasamtale.
«En motvillig tro.»
Anita Reitan

kl.21.00: Kaffe og kaker.
LØRDAG 23. OKTOBER
kl.08.00: Frokost.
kl.09.00: Foredrag.

«Kalt til fellesskap.
Visjonen om den lokale 
menigheten.»
Olof Edsinger

kl.11.00: Foredrag.
«Gåten Hans Nilsen
Hauge.»
Lars Inge Magerøy

kl.12.00: Foredrag.
«Kvinnene i 
Haugebevegelsen.»
Lars Inge Magerøy

kl.13.00: Varmlunsj
kl.14.30: Foredrag.

«Skriv til engelen for 
menigheten … 
Sendebrevene i 
Johannes Åpenbaring.»
Arne Inge Vålandsmyr

kl.17.00: Middag m/ dessert.
kl.19.00: Allsangskveld.

Ingunn Aas 
Andreassen med flere.

kl.21.00: Kaffe og kaker.
SØNDAG 24. OKTOBER
kl.08.00: Frokost.
kl.09.30: Foredrag.

«Han som ser meg. 
Trosformidling gjennom 
livshistorier.»
Anne Mari S. Topland

kl.11.00: Gudstjeneste 
m/ nattverd
Anne Mari S. Topland

kl.13.00: Søndagsbuffet

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


Vinteren 
1946 er 

rettsoppgjøret 
etter annen verdenskrig på sitt mest 
intense. Tross nyvunnet frihetsglede 
lever Norge med en skyggeside: 
Titusener er utstøtt av det nasjonale 
fellesskapet og splittelsen går gjennom 
familier, bygder og nabolag. I denne 
situasjonen holder sokneprest Kristian 
Ljostveit en radiooverført gudstjeneste 
fra Larvik kirke 24. februar 1946. Hans 
kritikk av rettsoppgjøret og krystallklare 
tale om Guds kjærlighet og 
barmhjertighet med landssvikerne, 
skaper overskrifter og voldsom kritikk i 
alle landets aviser. Presten levnes ingen 
ære, verken av pressen eller 
kirkeledelsen. 

71 år senere dukket en banankasse med 
gamle brev opp på en 
samlerauksjon i Oslo. Innholdet var 
oppsiktsvekkende: flere hundre 
takkebrev adressert til sokneprest 
Ljostveit, ikke lest av andre enn ham 
selv. Det var Sjur Isaksen, stortingsprest 
og sokneprest i Uranienborg kirke i Oslo, 
som kjøpte banankassen. I oktober er 
det han som vil ha lunsjforedrag på 
Strand.

Brevene som ble funnet i banankassene 
danner grunnlaget for lunsjforedraget, og 
Sjur Isaksen spør; sviktet kirken da 
seieren var vunnet? Og hvem er de 
utstøtte og foraktede i dag?

LUNSJFOREDRAG PÅ STRAND - 19. OKTOBER
«ULYKKELIG FRED - SVIKTET KIRKEN KRIGENS TAPERE?»

Sjur Isaksen ga i 2020 ut 
boken «Ulykkelig fred - i 
frigjøringens skygge», som 
bygger på brevene som ble 
funnet i banankassen.

LUNSJFOREDRAG PÅ STRAND 
KL.12.00 : VARMLUNSJ   -   KL.13.00: FOREDRAG   -   KL.14.00: KAKER OG KAFFE

PÅMELDING: normisjon.no/vebu   -   kr. 300,- pr. person

Lunsjforedrag som kommer

16. november
«Forsonet med livet 

slik det ble.»
Laila Riksaasen Dahl

7. desember
«Spioner på

safari.»
Einar Lunde

22. januar
«Felemakaren.»

Edvard Hoem

Det er stor pågang til lunsjforedragene på Strand. 
Vi anbefaler derfor at man melder seg på i god tid. 

Mer informasjon om de enkelte foredrag og påmelding:
normisjon.no/vebu eller telefon: 406 03 097

Gaveidé?
Fra slutten av november er det mulig å få kjøpt gavekort for 
«Lunsjforedrag på Strand 2022» og for «Søndagsbuffet 
2022.» En god gaveidé for dem som har alt? 

Det legges opp til 10 lunsjforedrag i 2022, et i måneden. 
Søndagsbuffet blir det en gang i måneden i perioden mars - 
oktober, men i juni og juli vil det bli noe hyppigere. 

Pris for gavekort:
1 gavekort á 1 søndagsbuffet: kr.    250,-
1 gavekort á 1 lunsjforedrag: kr.    300,-
1 gavekort á 5  søndagsbuffeter: kr. 1.000,-
1. Gavekort á 4 lunsjfordrag: kr. 1.000,-

Ta kontakt med regionkontoret om du ønsker å kjøpe 
gavekort. Gavekort vil bli sendt ut i slutten av november.

Fullt

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


VALG
I år ble valg av nytt 
regionstyre gjennomført 
pr. mail og pr. post. Det 
ble avgitt 46 stemmer. 
Valget ble avsluttet 19. 
september. Styre-
medlemmer som ikke var 
på valg er: Endre Engvik 
(Tønsberg), Morten 

Bjørkhaug (Sandefjord) og Mary Anette 
Skaaheim (Kongsberg). Ole Jørgen Storli 
(Drammen), er valgt som leder 
for en ny periode. Nye 
styremedlemmer ble: Reidun 
Bjune (Tønsberg) og Øystein 
Kilde (Ål.) Gunnvor Kreken (Ål) 
og Kjersti Myhre ble 
henholdsvis 1. og 2. 
varamedlem. Tor Bringaker 
(Tønsberg), Marion Seierstad 
(Drammen) og Kari N. 
Fuglestein (Larvik) ble valgt inn 
i valgkomitéen. Regionleder vil 
også møte i valgkomitéen. 
Firmaet BDO ble valgt for et 
nytt år som revisor. 

STOR GAVE
Regionen har mottatt en stor 
gave fra en enkeltperson på 
hele kr. 210.000. Giver har ønsket at gaven skal 
deles likt mellom Normisjon, Acta og Strand. 
Tusen takk for den store gaven.

KOMPENSASJON
Strand fikk i september tildelt kr. 250.000 fra 
Sandefjord kommune som kompensasjon i 
forbindelse med covid-19 og bortfall av inntekter 
under pandemien. Med dette har regionen 
(Normisjon, Acta og Strand) i løpet av det siste 
halvannet året mottatt ikke mindre enn 
kr. 2.641.893 i statlige og kommunale 
kompensasjonsordninger. Det meste av 
kompensasjonen er gitt til driften på Strand og 
bortfall av leieinntekter i forbindelse med utleie 
og arrangementer. Ut fra ulik grad av 
nedstengning under pandemien har vi fått 
kompensert 50 eller 70 prosent av tapte 
inntekter. Som for svært mange har denne 
perioden også vært krevende for regionen, men 
vi har så langt klart oss rimelig greit. Fremdeles 
gjenstår noen måneder av 2021. Det blir 
krevende å komme i land med et regnskap i 
balanse, men bidragene fra kommune og stat 
gjør at vi har tro på at resultatet ikke vil bli for 
ille.

GAVER
Vi takker for hver gave som er gitt. Dette har 
bidratt til at vi har kunnet holdet «trøkket oppe» 
regionalt og på Strand. Det er vi svært 
takknemlige for. Vi takker også for hele kr. 
274.370 som kom inn under kronerullingen i 
forbindelse med oppussingen av Gjestehuset. 
Tusen takk!

KOMLEKVELD 
STRAND - 9. NOVEMBER 

«SENEGAL - NORGE TUR/ RETUR» 
Historier og inntrykk fra Senegal fra 

ekteparet Ingrid og Einar Amlie. 

Kr. 350,- pr. pers. 

PÅMELDING:  
normisjon.no/vebu

Reidun 
Bjune

Øystein 
Kilde

Dukker, løvetannsirup, tuppeware, 
akvareller, kransekaker, grønnsaker, 

keramikk, luer, sokker, vanter, linprodukter, 
ramsløksmør, selbuvotter, filleryer, malte 

glass, tredreide produkter, bakevarer, bøker, 
håndlagede kort, juleforklær og mye, mye 

mer.

Nærmere 30 salgsboder - kafeteria - 
lynlotteri 

STRAND LEIRSTED

27. OG 28. OKTOBER 

KL.11.00 - 19.00

Acta inviterer ungdommer til

Julegalla 
Strand 11. desember kl.18.30

Fellesskap - god mat - 
kåringer - underholdning.

Mer informasjon på
acta.no/vebu



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. I september ble 
foredraget holdt på Hvalfangstmuseet i Sandefjord, i 

november går turen til Tønsberg.

Slottsfjellsmuseet - Tønsberg
torsdag 25. november kl. 18.00 - 19.00 

Foredragsholder: Svein-Tony Gårdsø

En modell av selfangeren Haabet. I dag i privat eie 
hos en av etterkommerne etter Foyn-slekta. 
Antageligvis den eneste modellen som viser 

hvordan Haabet så ut.

Det kommer nyheter også neste år!

De 18 månedene med smitteverntiltak og perioder med nedstengning ga 
oss regionalt god tid til to ting; å planlegge arrangementer og å tenke nytt 
om møter og samværsformer. Fjoråret ble derfor året der vi fikk prøvd ut 
nye måter og samles på og engasjeres av. «Bedehus på hjul", 
«Bedehusjakten», «Drive in bingo» og hotelldrift på Strand var noen av 
våre regionale «korona-nyheter.»

Nå er vi tilbake i en mer normal hverdag. Kalenderen fylles opp med 
avtaler om besøk i foreninger og menigheter og på Strand ser vi at flere 
og flere gjør bookinger for 2022. Det er godt å kjenne at ting begynner å 
normalisere seg! Samtidig vil vi regionalt fortsatt ha fokus på hvordan vi 
kan legge til rette for nye arrangementer og møteformer som styrker de 
lokale fellesskapene og som binder oss sammen som organisasjon. 
Erfaringene jeg sitter igjen med etter «Spot on misjon» i Drammen nå i 
september, er at vi får til mye mer når vi står sammen, og ikke minst: det 
er inspirerende å jobbe sammen! I Drammen fikk vi til et samarbeid både 
med Norkirken Drammen, Danvik folkehøgskole, Noahs Ark 
Miljøbarnehage, ja til og med Drammen kino ble med! Mer av denne type 
samarbeid ønsker jeg at vi skal få til neste år.

Planleggingen av 2022 starter den regionale staben opp med nå i slutten 
av september. Målet er at arrangements-kalenderen for neste år skal 
være klar i slutten av november. 

Mye av det som har vært gjort det siste året, videreføres neste år. Det blir 
lunsjforedrag på Strand, besøk rundt om i regionen både på møter og ved 
styrebesøk, sommerleirer, søndagsbuffeter og sommermøter på Strand -
bare for å nevne noe. Spot on misjon, som vi arrangerte for første gang 
nå i høst, vil også komme neste høst.

Acta begynner denne høsten å utvikle både nye arrangementer og leirer, 
disse vil bli lansert i 2022. Neste år arbeider vi også med tanke på å ha 
Bibelcamping på Strand i juli. Arbeidet med å sondere mulighetene for å 
få dette til, vil bli gjort denne høsten. I tillegg ønsker vi fra regionens side å 
jobbe med planer om «Bedehus på hjul» i mai neste år. Dette var en av 
våre koronanyheter som vi har fått mange positive tilbakemeldinger på. 
Noe av det som har blitt trukket frem som positivt etter «Bedehus på hjul» 
har vært: 1) Vi gjorde noe sammen, regionen og det lokale arbeidet. 2) Vi 
kom oss ut av bedehusene og hadde møter på nye steder. 3) Det var 
enklere å be med seg kirke - og bedehusfremmede. Fra den regionale 
staben sin side vil vi jobbe videre med et opplegg rundt «Bedehus på 
hjul» som i enda større grad legger til rette for arrangementer både for 

barn, ungdom og voksne. 

Datoene for de regionale arrangementene 
(Normisjon, Acta og Strand) vil være klare før 
jul. 

Svein-Tony Gårdsø
Regionleder

Velkommen til årets siste 
søndagsbuffet!

søndag 24. oktober
kl.13.00 - 16.00
kr. 250 (v), kr.125 (b)

Det er mulig å reservere bord,
tlf.: 406 03 097



STRANDSKOGEN 
- hyttefeltet er lagt ut for salg 

Normisjons eiendom i Strandskogen er nå fradelt 
og lagt ut for salg. 22 mål skog og fjellområde 
ligger nå ute på finn.no til en prisantydning på 

kr. 15.000.000.


Vi har engasjert to lokale meglere i Sandefjord 
som har solgt mange hytter i det aktuelle området, 
og som kjenner markedet svært godt. Likevel har 
det vært vanskelig å prise verdien på eiendommen 
fordi det ikke finnes sammenlignbare eiendommer 
til salgs i Sandefjord. Vi må trolig 50 år tilbake i tid 
siden forrige gang et område på størrelse med 
Strandskogen ble lagt ut for salg.


Eiendommen er annonsert for salg i utvalgte 
aviser og vi har hatt visning for interessenter. Nå 
venter vi spent på første bud, og håper at flere er 
interessert i å utvikle denne eiendommen videre. 
Vi har stor tro på at dette kan bli 18 flotte hytter i 
sjønære omgivelser. 


Regionstyret vil i høst fortsette prosessen med en  
10-års strategi for arbeidet regionalt. Her vil også 
Strand og driften videre få en sentral plass. 
Forvaltning og bruk av pengene etter salget av 
hyttefeltet i Strandskogen vil være med i disse 
planene. Regionstyrets mål er å forberede en sak 
om dette til behandling på årsmøte i 2022. 


Har du husket å betale 
kontigenten for Strand Nytt? 

Kontingenten er på kr. 300. Mange 
av dere har kanskje betalt den i 
forbindelse med forrige blad som 
kom ut i juni. Har dere ikke gjort det, 
og ønsker å bidra med inntekter til 
Strand også på denne måten, hadde 
det vært flott.  Etter at trykke - og 
utsendelseskostnader er trukket fra, 
går resten av kontingenten til 
nødvendige innkjøp Strand. Gjennom 

de 11 foregående årene har 
kontingenten bidratt med innkjøp til 
Strand for nærmere 

kr. 170.000,-

 


Benytt kontonummer:  

3000 14 71 550 
eller vipps:  

11413 
Merk beløpet: kontingent 

Merket område viser hvilken del av Strandskogen 
som nå er lagt ut for salg.

NY KOMBINASJONSOVN
Ovnen vi har nå har på hovedkjøkkenet på Strand har 
vi hatt i 20 år, og de siste årene har det vært utført flere 
småreparasjoner på ovnen. Flere deler har blitt byttet 
ut. Den siste tiden har imidlertid ovnen igjen begynte å 
lugge litt, og noen funksjoner har ikke fungert slik 
kokkene skulle ønske. Vi så derfor for oss at ny ovn 
måtte inn på budsjettet for 2022. Men forrige uke 
takket ovnen brått for seg. Varmeelementet sluttet å 
fungere, og hovedkortet fikk teknisk feil. Vår reparatør 
og leverandør av storkjøkkenutstyr frarådet oss å 
bruke ytterligere penger på oven, fordi det trolig ville bli 

kostbart å få den i gang igjen.


Nå har vi derfor bestemt at ny ovn må kjøpes inn. Vi har fått anbefalt en 
kombinasjonsovn med plass til 6 GN (standardform for storkjøkken) + 10 GN 
dampovn under. Det medfører at man kan lage og servere mat til mange gjester 
samtidig. Denne typen ovner er en stor investering som vi håper og tror skal 
fungere i mange år, kanskje 20 år til. Den nye ovnen kostet 118.000 kr eks. mva 
og blir levert en gang over nyttår. Det er for tiden store forsinkelser i leveringen 
av utstyr som produserer i Asia. I mellomtiden får vi heldigvis låne en ovn fra 
leverandøren. Dermed blir det også god mat ut 2021, og mange nye god 
måltider kan vi se frem til i 2022. 


Ønsker du å være med på en kronerulling for å finansiere den nye ovnen? 
Benytt kontonummer: 3000 14 71 550 eller vipps 11413. Merk gaven: ovn.


Meter´n er borte!
Lørdag 25. september opphørte de nasjonale 
smittevernforskriftene. Det betyr at vi også endrer noen 
av de tiltakene vi har på Strand og ved regionale 
arrangementer.
1. Meter´n forsvinner. Det betyr at det vil være 

mulighet for flere deltakere på våre arrangementer.

2. Vi kommer ikke lenger til å registrere deltakere med 
navn og telefonnummer når de deltar på våre 
arrangement.

Fremdeles gjelder følgende regler/ råd:
1. Fokus på god hånd- og hostehygiene.
2. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Har du noe du kan gi til auksjonen på 
loppemarkedet på Gjennestad?
Ta kontakt med regionkontoret.

http://finn.no
http://finn.no


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

Actaleder
Stein Joar Myrvang

stein.joar.myrvang@normisjon.no
tlf.: 995 00 047

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

Julebord på Strand

«Skråblikk på livsreisen i ord og toner 
- konsert og muntre historier.»

Trygve Wikstøl
Onsdag 1. desember

Intimkonsert
Ingunn Grude & Stian Tveit

Fredag 3. desember

Ta med kollegaer eller venner på 
deilig julelunsjbuffet! 

Ribbe, medisterkake og medisterpølse 
med tilbehør. Julesylte, ribberull, sild og 

mye annet godt. Kaffe og dessert. 

Mini julemarked med julegavetips og salg 
av bakevarer fra Strands kjøkken. 

2., 3. og 8. desember
kl.11.30 - 14.30

Kr. 290,- pr. pers.

Nydelig julebuffet med alt du kan ønske deg! 

Ribbe, medisterkake og medisterpølse med tilbehør. 
Pinnekjøtt med tilbehør. Dessertbord.

I tillegg til dette får du konsert!

1. og 3. desember
kl.19.00 - ca. kl.22.30

Kr. 590,- pr. pers.

Julelunsj på Strand

Velkommen til alkoholfrie arrangementer!

Bestilling av bord på telefon 404 97 514

http://svein.tony.gardso.normisjon.no
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mailto:saragreback@normisjon.no
http://svein.tony.gardso.normisjon.no
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no
mailto:stein.joar.myrvang@normisjon.no
mailto:ruben.heitmann@normisjon.no
mailto:saragreback@normisjon.no


Returadresse:

Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233

3237  SANDEFJORD

Lørdag 18. september arrangerte vi den første 
store konferansen med fokus på internasjonal 
misjon i vår region - Spot on misjon. Fjorten 
timer med foredrag, seminarer, mat fra flere 
verdensdeler, gatefest, forestilling og kino. 

Torolf og Arne Norbø - «Han Innante» - tok oss med på 
Bedehusbasar og glimt fra misjonen slik vi hørte om det 

på bedehusene i gamle dager. 

Mattelt og stands for arbeidet i våre misjonsland. 
Køen var lang da middagen skulle serveres. 

Ørnulf Mathisen, kjøkkenleder på Danvik fhs., serverte 
sammen med sine folk seks ulike middagsretter fra 

fire verdensdeler.

Over 100 personer fikk med seg 
Bollywoodfilm på Drammen kino som 
avslutning på en lang konferansedag.

Fest i bakgården til Galleri Normisjon Drammen, et 
samarbeid mellom gjenbruksbutikken og Acta. Rundt 60 

personer var innom. Galleri Normisjon hadde 
rekordomsetning denne lørdagen!

«Hva nå Normisjon?» Panelsamtale med tanker, 
ønsker, muligheter og utfordringer rundt vårt 

internasjonale arbeide i årene fremover. 


