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FELLESSKAP OG  
MANGFOLD 

Normisjon - Vestfold og Buskerud er mer 
enn bare et navn på en organisasjon med 
en geografisk plassering. Det er fellesskap 
og mangfold. Vi har over 40 Actalag og 
nærmere 50 Normisjons-fellesskap. Vi har 
to skoler, to gjenbruksbutikker og fire 
barnehager. Vi eier og driver Strand leirsted 
og vi er med i stiftelsen for Dalhøgd 
fjellkapell på Veggli. Lokale foreninger og 
menigheter eier mer enn 20 bedehus og 
Norkirker i regionen. Tusenvis er engasjert i 
det lokale og regionale arbeidet i vår region! 

Reisevirksomhet og turnè 
I disse dager mottar alle lokale fellesskap i 
Normisjon og Acta brev om de ønsker 
besøk fra regionen neste halvår. Vi ønsker å 
besøke, små og store fellesskap i regionen. 
I mars lanserer Acta et helt nytt leirtilbud, 
der man kan arrangere leirer for 9-12 
åringer lokalt. I siste halvdel av mai legger 
staben ut på turnè med «Bedehus på hjul.» 
Denne gangen blir det større bredde i type 
møter og arrangementer, både for barn, 
ungdom, familier og voksne. Møter og 
arrangementer vil bli planlagt i tett 
samarbeid med lokale Normisjons - og 
Actafellesskap. 


Medarbeiderfester 
Ukentlig legges det ned en betydelig 
innsats fra frivillige i det lokale arbeidet i 
Normisjon og Acta. Regionalt engasjerer 
frivillige seg i dugnadsarbeid på Strand, 
Actas leirarbeid, loppemarked og i diverse 
styrer og utvalg. I februar inviteres frivillige 
medarbeidere til medarbeiderfest på Strand 
og i mars inviterer vi til medarbeiderfester i 
Hemsedal, Gol og på Ål. 


22 år siden sist 
I forbindelse med fusjonen i 2001 ble det 
avholdt ekstraordinært årsmøte i vår region 
i 2000. Neste år kan det ligge an til at vi 
innkaller til ekstraordinært årsmøte i 
oktober, da regionstyret ønsker å legge 

frem en 10-års strategi for det regionale 
arbeidet. Et utkast til denne strategien vil 
bli drøftet på det ordinære årsmøte 2. april, 
men vil først bli vedtatt på ekstraordinært 
årsmøte, etter høringer i lokale fellesskap 
utover våren og tidlig høst. Ekstraordinært 
årsmøte vil også bli forelagt en 
økonomiplan for arbeidet regionalt de neste 
årene.


Strand som leir - og misjonssenter 
De siste årene har vi hatt fokus på å styrke 
Strand som leir - og misjonssenter. Vi har 
invitert til ulike arrangementer og samlinger. 
Mye av det vi har gjort de siste årene, vil bli 
videreført i 2022. Det gjelder blant annet 
Actas  sommerleirer, lunsjforedrag, 
søndagsbuffeter og sommermøter. Nytt 
neste år blir «Bibelcamp på Strand» 7.-10. 
juli og Bibelhelg i samarbeid med Norkirken 
Sandefjord i november.


Internasjonal misjon 
Flere steder i vår region er det lokalt et stort 
fokus på vårt internasjonale arbeid. Noen 
har etablert gå-grupper der man snakker 
om, ber for og samler inn penger til det 
internasjonale arbeidet. Noen har 
bønnegrupper med fokus på det 
internasjonale misjonsarbeidet og det er 
noen steder etablert lokale misjonsutvalg. 
Som i alt annet vi holder på med i regionen, 
er det viktigste det man får til lokalt. Det 
gjelder også det internasjonale arbeidet. 
Regionalt ønsker vi derfor å ha det på 
agendaen når vi neste år kommer rundt på 
besøk. I tillegg arrangerer vi igjen «Spot on 
misjon» på Danvik fhs i september, og vi 
satser på et like bredt samarbeid med flere 
Normisjonsenheter som i år; Norkirkene, 
skolene, barnehagene, Galleri Normisjon, 
hovedkontoret og Gå ut senteret.


Det kommer mer 
I januar vil vi sende ut regionens 
Programkatalog for første halvår av 2022. 
Her vil dere kunne lese mer om det som 
allerede er nevnt og i tillegg vil dere finne 
informasjon om Seniordager, inspirasjons-
dager, Levi gjestebud, bibelhelg, historiske 
vandringer, og mye mye mer.


JANUAR FEBRUAR

MARS APRIL

JUNI

MAI

AUGUST

JULI

NOVEMBER

Det sanne lys, som lyser for hvert 
menneske, kom nå til verden.  

Johannesevangeliet 1, 9
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Svein-Tony Gårdsø
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ruben.heitmann@normisjon.no
tlf.: 472 70 877
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Ettåring i Acta
Isak Corneliussen

Ettåring i Acta
Jenny Leirgul

Ettåring
Linnea Apeland

Ettåring
Andreas Tretteteig

Gud er tålmodig. 
Julen nærmer seg, og igjen har mange av oss funnet frem 
adventspynten. Advent som er en 4 ukers vente og 
forbredelsesperiode frem mot julehøytiden. Som barn 
husker jeg de fire ukene som uendelig lange. Som voksne 
kunne vi kanskje ønske oss 6 uker advent for å rekke alt 
man har lyst å få til i løpet av de hyggelig og innholdsrike 
ukene før jul. Men adventstiden som skiller seg fra 
julefeiringen, er i ferd med å bli visket ut av vår kultur.  
Færre og færre velger å pynte med lilla og endre fra 
advent til jul kort tid før julaften. Stadig flere tar inn 
juletreet og feirer jul gjennom hele desember. Det kan 

sikkert være ulike grunner til det, og jeg kunne nok nevne 
flere. Men først og fremst tror jeg det for mange handler om en utålmodighet etter 
å komme i gang med de koselige og hyggelige tingene vi gjør i julefeiringen. Å 
vente gjennom advent og først starte 24. desember blir nesten uutholdelig. 
Fristelsen blir for stor til å sette i gang i slutten av november. Det er en dyd å være 
tålmodig og vente. Mange av oss er ikke spesielt gode til det. Vi vil ha det gode vi 
kan få nå.  


Gud er annerledes. Han er ikke utålmodig og må raskest mulig komme til målet. 
Gud er tålmodig og venter. I 2. Peters brev 3,8-9 skriver Peter: 


Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år 
og tusen år som én dag.  Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen 
mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men 
at alle skal nå fram til omvendelse.   

Julen handler om å feire Jesu første komme og samtidig minne hverandre om 
løfte om at Jesus en dag skal komme igjen. Gud kan når han selv vil avslutte 
prosjektet jordkloden og fullende sin frelsesplan. Men som apostelen Peter skriver 
ønsker Gud at flest mulig mennesker skal høre om frelsen i Jesu navn og bli 
omvendt. 


Vi som er engasjert i Normisjon er med i et stort arbeid både i Norge og 
internasjonalt der det ytterste målet er å fortelle nye mennesker om Jesus som 
veien, sannheten og livet. Normisjon skaper fellesskap som bevarer og utruster 
mennesker til tro og etterfølgelse.


Noen er kanskje utålmodig på at Gud må fullende sin frelsesplan snart, men Gud 
er altså ikke utålmodig.  Nei, han er tålmodig. Han ønsker oss fortsatt med på 
prosjektet om stadig å fortelle videre til nye mennesker om Guds plan for denne 
verden. 


God advent og god velsignet julefeiring.  


Ruben Heitmann 
Daglig leder, Strand

Med ønske om en 
velsignet jul og et nytt år 
med fremtid og håp til 

dere alle! 
Jenny, Linnea, Isak, Andreas, Sara,  

Hans Kristian, Stein Joar, 
Gunn-Marit, Ruben og Svein-Tony 
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HYTTEFELTET ER SOLGT ! 
Etter 10 års arbeid med 
reguleringsplan, klagesak hos 
Statsforvalteren og nå til slutt en tre 
måneder lang salgsprosess, er vi 
endelig i mål. Nå er det 22 mål store 
hyttefeltet i Strandskogen solgt! 

Solgt for kr. 10.750.000 
Internt hadde vi kanskje håpet på 12 
millioner, men eiendomsmeglerne mente 
det kunne være verdt noe mer og derfor 
ble feltet lagt ut med en prisantydning på 
15 millioner. Riktignok tok de et stort 
forbehold, da det var få eller ingen 
prosjekter å sammenligne med. 16 ulike 
eiendomsutviklere var med på visning og 
til slutt endte det opp med bud fra to av 
dem. Begge hadde satt 10 millioner som 
sitt maksimale bud. Etter avveininger for 
og i mot valgte vi å forsøke å komme i 
mål med salgsprosessen nå fremfor å ta 
eiendommen av markedet for så å legge 
den ut igjen om 6-12 måneder. Etter en 
forhandlingsrunde med den ene av 
budgiverne klarte vi å bli enige om en 
sum på 10.750.000 kroner. 
Salgssummen vil bli utbetalt i to 
omganger, 6.5 millioner forsommeren 
2022 og 4,25 millioner forsommeren 
2024.


Villatomta 
Som mange er kjent med, ble Villatomta 
solgt for litt over to år siden for 5,2 
millioner. Siste delsum etter dette salget, 
2,6 millioner, vil bli innbetalt fra kjøper i 
april neste år. 


Reguleringsarbeidet har kostet 
Reguleringsarbeidet i Strandskogen har 
kostet mye. De mye omtalte eikene i 

Strandskogen har ført til mange 
planutkast, rapporter og flere runder i 
kommunens planutvalg. Dette har kostet 
mye, både i tid og penger. For regulering 
av Strand leirsted, «Villatomta» og 
Strandskogen har vi totalt brukt mer enn 
2,3 millioner. I disse dager er også en 
entreprenør i gang med å legge vann - 
og avløpsrør (VA) fra Strand leirsted og 
østover frem mot de 18 nye 
hyttetomtene i Strandskogen. Med oss 
på finansieringen av dette har vi fått 33 
eksisterende hytter i Strandskogen. Det 
er etablert et eget sameie som står for 
utbyggingen av VA-anlegget. Totalt må vi 
bidra med 2,7 millioner i dette prosjektet. 
De totalt kostnadene for 
reguleringsarbeid og VA-anlegg vil da 
komme på over 5 millioner. 


Penger på bok 
Etter at reguleringskostnader og 
kostnader knyttet til VA-anlegg er trukket 
fra, vil vår fortjeneste etter salget av 
«Villatomta» og hyttefeltet i 
Strandskogen være på ca. 11 millioner. 
Det bør også nevnes at vi de siste tre 
årene har brukt nesten 5 millioner til 
oppgraderinger på Strand. En stor del av 
dette er gaver, men salget av 
«Villatomta» har også bidratt her. 


Da bystyret i Sandefjord kommune i sin 
tid ga ja til regulering av deler av 
Strandskogen til hyttefelt, var det med 
begrunnelsen at Strand har betydd mye 
for barn - og ungdom i kommunen. 
Kommunens begrunnelse vil selvsagt 
være med når regionstyret etterhvert skal 

gjøre vedtak om hvordan pengene skal 
forvaltes. 


Neste år setter regionstyret i gang 
prosessen med en 10 års strategi for 
arbeidet regionalt, herunder også Strand. 
Denne strategien blir også en del av 
drøftingene vi skal ha på årsmøtet i april 
neste år. Etter dette vil den bli bearbeidet 
og sendt ut på høring inntil endelig 
vedtak vil bli fattet på ekstraordinært 
årsmøte neste høst. 


De valg vi gjør neste år, både i forhold til 
strategi og forvaltning av pengene etter 
salg, vil ha konsekvenser for kommende 
generasjoner. Regionstyret ønsker derfor 
å lytte til innspill og råd fra mange før 
endelig strategi fremmes på årsmøte 
høsten 2022. 


Etter nyttår vil regionstyret drøfte og 
vedta hvordan pengene inntil videre skal 
plasseres for å gi avkastning, før de evt. 
brukes i henhold til strategiplaner. 
Pengene etter salget vil ikke bli brukt til 
ordinær drift av regionen. 


Takk! 
I mer en 10 år har Eiendomsutvalget 
arbeidet med salg av disse tomtene. De 
har vist en enorm tålmodighet og 
arbeidsinnsats på frivillig basis. Takk til 
Kåre Sandnes og Torbjørn Aurlien som 
har holdt ut i alle disse årene. 


Helt frem til han ble syk og døde for 
halvannet år siden, var Jørn Moskvil et  
engasjert medlem av Eiendomsutvalget. 
I utvalget har også daglig leder på 
Strand vært med, først Berit Granerød 
og de siste årene Ruben Heitmann. 


På sitt styremøte onsdag 10. november 
vedtok regionstyret å akseptere 

tilbudet på kr. 10.750.00. Endelig aksept 
av tilbudet ble gitt dagen etter.



Loppemarked
Gjennestad v.g.s. stilte nok en gang 
med lokaler slik at vi skulle kunne ha 
loppemarked. Et par uker før 
loppemarkedet vårt skulle gå av 
stabelen, åpnet Norge og vi kunne 
gjennomføre uten noen restriksjoner i 
forhold til korona. I ukedagene før 
markedet, tok vi imot lopper i et lager 
vi fikk låne av hagesenteret og 
loppene strømmet inn. Det virket som 
om mange hadde ryddet hjemme og 

samlet opp lopper i løpet av 
pandemien. På lageret ble loppene 
gått igjennom og sortert. Ting og 
tang, elektriske ting, bøker, bilder, 
leker o.s.v. fikk hver sin plass i 
lageret. Loppekomiteen jobbet godt 
hele uka og torsdag ettermiddag 
kunne vi flytte opp i gymsalen og 
tilstøtende klasserom. Etter mye 
jobb var alt klappet og klart fredag 
kveld. Lørdag morgen samlet alle 
medarbeiderne seg i spisesalen for 
kort info før det hele braket løs. 
Allerede en time før vi åpnet, 
begynte folk å stille seg i kø. Da 

dørene åpnet, løp de første inn for 
å sikre seg de beste skattene. Det 
var godt med folk og temmelig tett 
og varmt i gymsalen den første 
tida. I kafèen var det jevn kø det 
meste av dagen og folk koste seg 
med lapskaus, pølser eller kaker.  

Tradisjonen tro, var det åresalg 
gjennom hele dagen og vi fikk inn 
ca 17.000 kr på dette. I tillegg 
hadde vi lynlotteri hvor vi fikk inn 
ca 4.000 kr. Auksjonen, der 
regionleder Svein-Tony Gårdsø 
debuterte som auksjonarius, 

innbrakte nesten 9.000 kr. Alt i alt fikk 
vi inn 143.487 kr noe som er ca 3.000 
mer enn i 2019. På selve dagen var 
det 56 medarbeidere i sving, noe som 
var i minste laget, men det gikk bra. Å 
arrangere loppemarked er en stor 
jobb, men det gir verdifullt bidrag til 
regionens økonomi. En annen stor 
verdi, er fellesskapet en får med de en 
jobber sammen med. Nye kontakter 
knyttes og gamle vedlikeholdes når en 
er sammen om noe slikt. Og moro er 
det jo når alle er positive og 
engasjerte. Stor takk til alle som bidro 
på en eller annen måte!


Stabstur til 
Hallingdal 

I slutten av oktober dro de fleste i   
staben på en fem-dagers tur til 
Hallingdal. I løpet av dagene vi var i 
Hallingdal fikk vi besøkt både Gol, Ål, 
Hemsedal og Vats. Actaleder og de fire 
ettåringene var med slik at vi også fikk 
besøkt flere Actalag. På Ål og i Hemsedal 
fikk man en liten forsmak på Actas nye 
leirtilbud som lanseres i mars neste år. 

Ved hjelp av koder og flittig bruk av 
bibelvers skulle man komme seg ut av 
«fengselet.» 

Etter å ha måttet utsette det to ganger 
pga covid-19, fikk vi endelig besøkt 
«Vårvon», en forening som holder til på 
Vats bedehus. Svein-Tony Gårdsø hadde 
bibeltimer fredag og lørdag. Ettåringene 
var med og bidro både med ledelse og 

vitnesbyrd. Ekstra stas ble det lørdag 
formiddag da vi hadde «ønskekonsert» 
med sanger fra sangboken. Det hjelper 
godt å ha en ettåring som spiller piano 
og som tar de fleste sanger på sparket. 


Tema for møte i Hemsedal Normisjon var 
«Spot on misjon.» En forsamling på rundt 
60 personer i alle aldre var med på dette 
møte, som også ble det siste på 
innholdsrike og inspirerende dager i 
Hallingdal.


10.-13. mars blir det medarbeiderfester i 
Hallingdal og flere fra staben vil delta på 
disse. Hvis alt går som planlagt, vil 
Hemsedal bli stedet der Acta 
gjennomfører den første av det nye 
leirtilbudet for 9-12 åringer. Denne leiren 
vil bli gjennomført 12.-13. mars.

Mye folk og mye lopper.

Siste klargjøring før kafeteriaen åpnet.

Andreas og Isak tester ut 
«fengselet» før møte på Ål.

Ettåringene samlet utenfor 
Vats bedehus. 

Regionlederen er ikke 
fjellvant. Da hjelper det godt 
at man kan kjøre helt frem, 

slik at man får tatt et bilde av 
ham med fjellet i bakgrunn.



Medarbeiderfester 

I februar og mars inviterer vi alle frivillige medarbeidere lokalt og 
regionalt, og alle tillitsvalgte i styrer og utvalg til medarbeiderfester. 
Det blir medarbeiderfester på Strand og i Hemsedal, Gol og på Ål. 

Strand 4. februar kl.18.00 
Program legges ut på Normisjons nettside.  

Det vil også bli sendt ut i januar. 

Medarbeiderfester i Hallingdal blir 11.-13. mars. 
Dato og klokkeslett for hvert enkelt sted og program legges ut på 

Normisjons nettside og vil bli sendt ut i januar. 

PÅMELDING: 
E-post: gunn.marit.selle@normisjon.no tlf./ sms: 406 03 097 

Strandtorget
Det har igjen vært Strandtorg på Strand og 
29 utstillere inntok festsalen og spisesalen 
på leirstedet vårt i slutten av oktober. Det 
var stor variasjon i varer denne gangen og 
mye spennende å se på og la seg friste av. 
Mange av de som stilte ut hadde vært med 
tidligere, men vi hadde også fått noen nye 
inn. Det var nok litt forskjellig hvor mye de 
ulike bodene solgte for, men 
tilbakemeldingen vi har fått, er at de trives 
godt hos oss. Regionen/Strand sto for kafè 
som var godt besøkt og solgte lynlodd, 
ostepai, urtebrød og rundstykker. I tillegg 
hadde vi fått gulrøtter fra Knaskerøtter, mel 
og løk fra bønder i Kvelde og urter fra 
Gjennestad. Vi solgte for rett over 50.000 kr 
og er veldig godt fornøyd med det.  
Vi prøver med nytt Strandtorg 30. og 31. 
mars. Til høsten ønsker vi å prøve med 
Strandtorg en fredag og lørdag, noe som 
har vært etterspurt fra selgerne. Da vil også 
de som jobber på dagtid få anledning til å 
komme. Datoene for dette er 28. og 29. 
oktober.

Nyhetsmail
I desember vil vi sende ut nyhetsmail til alle 
som har satt seg på liste for å få dette. Vi 
går nå over til et helt nytt 
utsendingsprogram og denne første 
utsendelsen vil også bli sendt til dere som 
får «Nytt fra regionen» og som vi har 
registrert e-postadresse til. Du vil i den e-
posten enkelt kunne gi beskjed om du vil 
fortsette å få nyhetsmailer eller ikke. Får du 
ikke en slik e-post i midten av desember, 
men ønsker å få det, kan du gå inn på 
nettsiden vår under utgivelser og melde 
deg på. 


Komlekveld 
Komler og glimt fra Normisjons arbeid i 
Senegal er kanskje en noe uvanlig 
kombinasjon, men det var nettopp det som 

var rammen da 
rundt 50 personer 
var samlet til 
komlekveld på 
Strand i oktober. 
Ingrid og Einar 
Amlie delte inntrykk 
og opplevelser fra 
årene de hadde i 
Senegal som 
utsendinger for 
Normisjon. 
Gjennom historier, 

bilder, video og sang 
fikk vi et nært og ærlig møte med arbeidet 
ute. De delte også med oss veien fra kall til 
tjeneste ute. 
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LUNSJFOREDRAG 2022 
- starter med NRK-profilen Magnus Takvam 

25 år gammel og bare noen måneder etter at sønnen Magnus ble 
født i 1952, ga Marie Takvam ut sin første diktsamling. Hun flyttet 
fra en liten bygd på Sunnmøre til storbyen rett etter krigen, 
etablerte seg raskt som en sentral nynorsk dikterstemme og ble 
en del av kunstnermiljøet i hovedstaden. Magnus vokste opp 

med en mor full av liv og latter, men som tok livets alle spørsmål på 
det største alvor. Gradvis kom mollstemte toner inn, familien gikk i oppløsning på slutten 
av 1960-tallet, og Magnus ble boende alene med Marie. Kaotiske år fulgte, der høyt 
forbruk av alkohol til slutt førte til sammenbrudd. Like fullt ble Marie Takvam en av våre 
største diktere. 


Magnus Takvam kom i år med bok om sin mor, «Min mor, Marie Takvam. Hun skrev for å 
kunne leve». Boken, så vel som lunsjforedraget han skal ha på Strand 25. januar, handler 
om en sønn som har gått opp sin mors fotspor. Han stiller blant annet spørsmålene: 
«hvor kom uroen hennes fra?» og «hvordan kunne hun skape de vakreste dikt etter 
sammenbruddet?»


Påmelding til dette og øvrige lunsjforedrag i 2022; normisjon.no/vebu.

Takk- 
Einar Moskvil til minne! 

Strand leirsted hadde en helt spesiell plass i 
Einar Moskvil sitt liv. Selv sa han at to av de 
viktigste tingene i hans liv skjedde nettopp 
her. Han tok i mot Jesus på Strand da han 
var 16 år, og to år senere møtte han Ingrid 
på samme sted, hun som ble hans kone 
gjennom et langt liv. 


Engasjementet for Strand hadde han hele 
livet. I veldig mange år var han en trofast 
leirleder. Da jeg begynte som barne - og 
ungdomssekretær i 1990 var Einar en av de 
første jeg ble kjent med. Jeg hadde mange 
idéer og endret på mye i forhold til slik det 
«alltid hadde vært.» I Einar hadde jeg en 
trofast forbeder og en viktig støttespiller. 
Selv da vi fant ut at vi skulle legge en leir til 
Bø Sommarland, ble Einar med. Da nærmet 
han seg de 70! En betingelse han hadde satt 
for å bli med, var at han trengte en 
middagslur i løpet av dagen. Da vi ikke 
kunne finne et sted i parken hvor han kunne 
ta denne, visste Einar selv råd. Han la seg til 
rette midt i parken, med yrende liv rundt 
seg, og der fikk han sin korte middagslur. 


Som pensjonist 
deltok han trofast på 
pensjonistutvalgets 
dugnadsleirer på 
Strand. Han var et 
trofast medlem i 
Skoppum Normisjon, 
og når man kom på 
møter ville han alltid 
bli oppdatert på hva 
som skjedde på 
Strand og på 
leirfronten. 


Kun uker før Einar døde mottok regionen en 
stor pengegave fra ham, fordelt i tre like 
deler mellom Strand, Acta og Normisjon.


Vi takker for alt han fikk bety for vår region. 
Vi takker for forbeder og forbildet Einar 
Moskvil og lyser fred over hans gode minne.


Svein-Tony Gårdsø

Einar Moskvil 
døde i oktober, 
93 år gammel.

Julestengt kontor
Regionkontoret vil være stengt 
fra 13. desember til 3. januar. 

E-post vil kun bli lest sporadisk i 
dette tidsrommet.



Julegaven 2021

Årets julegave? 
Du kan få kjøpt gavekort for både 

lunsjforedrag og søndagsbuffeter på Strand. 
Neste år planlegges det  

10 lunsjforedrag og 11 søndagsbuffeter. 

Gavekort, en søndagsbuffet: kr.    250,- 
Gavekort, et lunsjforedrag: kr.    300,- 

Gavekort, fire lunsjforedrag: kr. 1.000,- 

Ta kontakt med regionkontoret innen 10. 
desember om du ønsker disse tilsendt 

før jul. Fås også kjøpt på arrangementer 
på Strand før jul. 

40 ÅR MED MISJON I MALI

I september reiste Alf og Hilde Halvorsen tilbake som 
misjonærer til Mali, et land de kjenner godt etter 
mange års misjonærtjeneste. Det er nå 40 år siden 
Normisjon startet opp sitt arbeid i landet, og Alf og 
Hilde skriver blant annet dette om tiden etter at de 
kom tilbake.


«Den første måneden har vært preget av andre 
taleroppdrag enn søndagsprekener. 40 år med misjon 
i Mali betyr festtaler. Et slikt jubileum betyr at de 
første barnedøpte i arbeidet nå begynner å gifte seg. 
Så da måtte den gamle misjonæren (Alf) holde 
bryllupstale sist lørdag. 


En kveld fikk vi også besøk av et nyforlovet par på 
gjestehuset vårt i Bamako. Hun heter Hilde og er 
datter av vår første hushjelp fra vår tid i Bamako. Han 

er sønn av vår mangeårige hushjelp i Bafoulabe og heter Alf. Snart blir det bryllup 
igjen, når Hilde og Alf skal gifte seg. 


Jubileumstider inviterer oss til å tenke tilbake. Det gjør vi med takknemlighet. 

Guds menighet har vokst i omfang i Mali i løpet av disse 40 årene, både i 
Normisjons og andre misjoners arbeid. Evangeliet lyder på mange flere språk og 
menigheter samles mange flere plasser i Mali. Det er i ferd med å utbre seg over 
hele landet, selv om det ennå er mange unådde igjen.»


Alf og Hilde Halvorsen

Alf og Hilde skal gifte 
seg.

Takket være gaver fra enkeltpersoner, Normisjonsfellesskap og Actalag - og gode støtteordninger 
fra stat og kommune i forbindelse med covid-19, har Normisjon i vår region klart seg ganske godt 
det siste året. Slik regnskapet ser ut pr. nå ligger det an til et underskudd for 2021, men vi tror det 
blir betydelig mindre enn det vi hadde fryktet. Regionen har mange planer for 2022: lunsjforedrag, 
Bibelcamp, Bedehus på hjul,  møte - og reisevirksomhet, Spot on misjon, medarbeidersamlinger, 

fagdag, sommermøter, seniordager og seniorturer, for å nevne noe.


Ønsker du å være med å gi en julegave til Normisjons arbeid? 

Takk for gaven som blir gitt!

Kontonummer: 3000 14 71550


Vipps: 11413


Merk gaven: Julegaven 2021



Returadresse:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud

Østerøyveien 233
3237  SANDEFJORD

For et barn er oss født,  en sønn er oss gitt.  
Herreveldet er lagt på hans skulder.  

Han har fått navnet Underfull rådgiver,  
Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.  

Jesaja 9, 6

Har du meldt deg på 
julebord eller julelunsj? 
Det er fortsatt ledige plasser på 
både julebord og julelunsj. På 

julelunsjene får du i tillegg til god 
mat et musikalsk innslag. 

Julebord med Trygve Wikstøl,  
onsdag 1. desember 
Trygve Wikstøl, en dyktig musiker og sanger, 
har turnert mye rundt i Norges land. Med sine 
vitser og gode historier blir dette en kveld 
med både latter, ettertanke, flott musikk og 
god mat i venners lag. Trygve Wikstøl har 
også gitt ut boken «Hallo, er jeg hjemme?», 
der han forteller om samtaler han har hatt 
med telefonselgere. Det har blitt mange artige 
samtaler, sikkert til frustrasjon for 
telefonselgerne. Kveldens forestilling har fått 
tittelen «Skråblikk på livsreisen i ord og toner 
- konsert og muntre historier.»


Julebord med Ingunn Grude  
og Stian Tveit,  
fredag 3. desember 
Ingunn Grude og Stian Tveit er kjent for sine 
musikalske evner. De inviterer til en 
stemningsfull julekonsert med variert 
program. 



