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Er det en ting vi har lært gjennom snart 2 år 
med pandemi, så er det hvor uforutsigbart 
dette viruset er. I desember og januar har vi 
igjen hatt strenge smittevernregler. Vi 
begynner februar med gode nyheter om 
gjenåpning, til tross for rekordhøye 
smittetall som ekspertene mener vil falle 
kraftig om noen få uker. Nå gleder vi oss 
over nok en gjenåpning. Vi har mer eller 
mindre planene klare for leirer og 
arrangementer for dette året.

LUNSJFOREDRAG
Takket være at årets første foredragsholder, 
Magnus Takvam, sa ja til å holde sitt 
foredrag to ganger på samme dag, kunne vi 
ønske alle 120 påmeldte velkommen til 
foredraget «Min mor Marie Takvam. Hun 
skrev for å leve.» 
Dagen før vi 
skulle ha 
foredraget måtte 
tre i staben i 
karantene, noe 
som ga oss noen 
flere utfordringer 
helt på tampen. 
Takk til frivillige 
som på kort 
varsel sa ja, og 
hjalp oss både med å rigge, dekke bord og 
å servere mat. 

Mer om årets foredrag kan du lese om i 
dette nummeret av Strand Nytt.

MEDARBEIDERFEST
Nytt av året er at det blir fire 
medarbeiderfester denne vinteren; Gol, Ål, 
Hemsedal og til sist Strand. Ettersom 
myndighetene regner med at smittetrykket 
når sin topp i løpet av februar, valgte vi å 
flytte medarbeiderfesten halvannen måned 
frem. Festen på Strand blir torsdag 24. 
mars. 

SENIORDAGER 
Alle gode ting er tre sies det og det håper vi 
også er tilfelle når det gjelder Seniordagene 

på Strand. Disse var planlagt både i 2020 
og 2021, men pga pandemien ble disse 
utsatt. Nå satser vi på innholdsrike og gode 
Seniordager på Strand i april.

BIBELCAMP OG UNGCAMP
Acta er godt i gang med planleggingen av 
årets sommerleirer. Leirbosjyra vil være klar 
medio mars, og datoene kan du finne i 
dette nummeret av StrandNytt. 

Årets nysatsing er Bibelcamp på Strand 
7.-10. juli. Noen smakebiter av programmet 
får dere i StrandNytt. Vi ser for oss en 
camping der man kan gå for «hele pakka», 
med overnatting, mat, konserter, møter og 
øvrig program. Samtidig ønsker vi å ha en 
camping der man kan komme og gå som 
man vil, og plukke med seg det man ønsker 
av programmet.

Det blir egen Ungcamp for ungdommene 
og for barna vil det være eget opplegg 
under møter og konserter.

DET KOMMER MER
I mars starter vi opp sesongen med 
søndagsbuffeter og første søndag i juli er vi 
i gang med årets sommermøter. I en måned 
med lite lokal møtevirksomhet og 
gudstjenesteliv, ønsker vi at Strand skal 
være et godt supplement gjennom 
sommermånedene.  Det blir sommermøter 
med åndelig påfyll, godt fellesskap og gode 
opplevelser. 

I løpet av februar vil Programkatalogen 
2022 bli sendt ut. Denne vil dere også finne 
på regionens nettside. Her vil dere finne 
informasjon om alt som skjer regionalt i 
Acta, Normisjon og på Strand i 
gjenåpningsåret 2022.

GJENÅPNINGEN ER I GANG
NYTT INNHOLDSRIKT ÅR PÅ STRAND LUNSJFOREDRAG   

15. FEBRUAR


«Vi snakket ikke om  
Holocaust.»

For noen år siden, da Irene Levin 
ryddet i sakene etter sin avdøde mor, 
fant hun noen skrevne ark. De dukket 
opp litt her og der, noen i en bokhylle, 
andre i en bunke med gamle 
kvitteringer. Først virket det som 
usystematiske skriblerier, alt fra lange 
fortellinger med en begynnelse og en 
slutt, til korte bruddstykker, nærmest 
som huskelapper. 

Etter hvert begynte Irene Levin å gå 
grundigere gjennom notatene. Et nytt 
bilde av Fanny Raskows historie 
avtegnet seg, preget av 
selvbebreidelser fra krigen. Under 
datterens oppvekst i etterkrigstiden 
var de traumatiske hendelsene hele 
tiden til stede i hverdagen. De ble 
bare ikke snakket om. Hvorfor ble det 
slik?

Irene Levin er akademiker, professor 
emerita, og har tidligere jobbet med 
taushet som fenomen. I foredraget Vi 
snakket ikke om Holocaust bringer 
hun temaet inn både i sin personlige 
og profesjonelle historie: Hvordan var 
det å være jøde etter krigen? Var det 
slik at jødenes grusomme skjebne 
ikke passet med den norske 
krigsfortellingen?

Lunsj-
foredraget  
på Strand 15. 
februar 
baserer  seg 
på Irene 
Levin sin bok 
med samme 
tema som ble 
utgitt i 2020.
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VI ER PRIVILEGERT
I løpet av den siste tida har vi på kontoret sagt dette til hverandre flere ganger. Vi er 
privilegert som bor i Norge. Vi har en pandemi, men staten pøser ut penger for å 
støtte og bidra til minst mulig konsekvenser av restriksjoner. Vi har fått store 
summer i støtte til Strand. Vi er priviligerte på mange andre områder også i Norge, 
men tar det oftest som en selvfølge. Vi som er kristne er også svært privilgerte. Vi 
har en Gud som elsker oss, som inviterer oss til å dele livet med han og som har 
lovet å alltid være nær. En Gud som er større enn alt annet, som har oversikten og 
kontrollen og som har vunnet over alt ondt. Men jeg, som har vært kristen hele 
livet, merker at jeg ofte tar det som en selvfølge. Jeg har hørt det hele livet, det er 
ikke noen nyhet akkurat. Men har jeg forstått hvor utrolig stort det er? Har du 
forstått det? Vi trenger å minne hverandre på alle gavene vi har fått og får av Gud. 
Og vi trenger å trene på takknemlighet. I alle fall gjør jeg det.  Takknemlighet for 
troen vår og takknemlighet for at vi bor i et av verdens beste land. Ingen av delene 
er en selvfølge. En gammel sang har dukket opp i tankene mine. Deler den med 
dere her. 

Du får koma til Jesus med det som er tungt,  
Med di synd og di sorg og di sut! 

Du skal vita for visst: Om du kjem som du er,  
Skal han slett ikkje støyta deg ut.

 

Du får koma til Jesus i motgang og tvil,  
Og når nedbøygd i mismot du går. 

Han vil kveikja din hug, Han vil tendra ein smil  
Og for vinter deg gjeva ein vår.

 

Du får koma til Jesus når gale det gjekk. 
Du får koma for tusende gong. 

Han vil reisa deg opp, han vil gle deg igjen. 
Han vil fylle ditt hjarta med song.

 

Du får koma til Jesus i ungdomens tid. 
I din manndom og når det vert kveld. 

Du får koma til Jesus når sola går ned,  
Og dei nattsvarte skuggane fell.

 

Du får koma til Jesus i Faderens hus. 
Der hans herlegdom skal du få sjå. 

Du får vera hos Jesus til æveleg tid. 
Sei, kva meir kan du ynskja deg då?

Gunn-Marit Eriksrød Selle

GRIPEKORS
- en gave med mening

Gripekors 
- skal være godt å gripe i når du ikke finner ord
- skal minne oss om at Jesus er med oss alltid
- skal minne oss om Jesu oppstandelse (det 
tomme korset)

På Strand ble vi introdusert for disse 
gripekorsene sist høst. Mange har allerede 
skaffet seg et og flere har spurt etter dem. Nå har 
vi vi fått mange av dem, og de kan kjøpes på 
arrangementer og leirer vi har på Strand.

Det er Arild Lyngroth, nå bosatt i Tønsberg, som 
har laget korsene. Han og kona Signe kom 

flyttende til Tønsberg for godt og vel et år siden og 
de har engasjert seg både i Tønsberg Normisjon og regionalt, blant annet er de med i 
komitéen for loppemarkedet på Gjennestad. Arild har laget flere produkter som det nå 
er mulig å få kjøpt når man er på Strand; turkopper, kaffeskje, smørekniver og 
gripekorsene som allerede er nevnt. Ta en titt på dette når du er på Strand og kjøp en 
gave med mening. Deler av inntektene for salget går til arbeidet på Strand.
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NY PREKESTOL PÅ PLASS
 
I tidligere StrandNytt har du kunnet 
lese at ny dekor på frontveggen i 
festsalen er på gang. Mange husker 
godt ordene «Såkornet er Guds ord», 
som ble hengt opp etter oppussingen i 
1988. Dette hang oppe frem til 
festsalen igjen ble pusset opp i februar 
2019. Ragnar Degnes var med på å 
pusse opp festsalen i 2019 og han var 
særlig opptatt av utsmykning på 
frontveggen i festsalen. Jevnlig 
etterspurte Ragnar og flere andre når 
nye symboler skulle komme på plass.

I 2021 døde flere trofaste 
Strandvenner. Både Kåre Sten Larsen 
og Ragnar Degnes sine familier 
ønsket at minnegaven fra begravelsen 
skulle gå til Strand. Nå har vi brukt 
noen av disse minnegavene på 

utsmykning i festsalen. Det tror 
vi både Kåre og Ragnar ville satt 
pris på. 

Steinar Danielsen ble spurt om 
han kunne lage kors og talerstol 
for oss. Det sa han ja til, og i 
begynnelsen av februar var 
begge deler klare. 

Materialene som er brukt er de 
samme som utgjør bakveggen, 
den såkalte spileveggen, i 
festsalen. Spileveggen ble 
montert av frivillige da salen ble 
pusset opp i 2019. Nå har vi fått 
både kors og talerstol i samme 
materiale foran i rommet.

Vi takker Steinar for at han tok 
oppdraget og vi tror mange vil 
glede seg over resultatet. 

Søndagsbuffet 
serveres på Strand på 

følgende søndager i 2022:

6. mars   -   3. april
8. mai   -   5. juni
3. juli   - 10. juli   
17. juli   - 24. juli

28. august   -   18. september
23. oktober

Søndagsbuffet og dessert 
serveres fra

kl.13.00 - 16.00.

kr. 250,- (v) kr. 125,- (b)

Bordreservering er mulig:
404 97 514

Steinar Danielsen har laget 
talerstolen og korset som 

nå finner sin plass i 
festsalen. 

Korset er plassert på veggen 
som vender mot sjøen. 



Gaveidé?
Fra slutten av november var 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 12 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 4  søndagsbuffeter: kr. 1.000,-
1 gavekort á 4 lunsjfordrag: kr. 1.000,-

Ta kontakt med regionkontoret om du ønsker å kjøpe 

LEVEL UP - ACTAS 
BOHJEMMELEIRER
Regionens ettåringer har siden 
november i fjor jobbet med et nytt 
leirprosjekt. Dette blir et konsept 
hvor ettåringene vil dra rundt i 
regionen og holde en dagsleir for 
lokale menigheter, lag og foreninger. 
Leiren er for 5. til 7. klasse, og det 
vil bli holdt tre stykker denne våren.

Leiren vil bli kalt Level Up, som er et 
kjent og kjært uttrykk fra 
spillverdenen. Uttrykket betyr å gå 
opp ett nivå. Level Up viser derfor til 
hvordan Acta tar leir opp ett nivå, 
ved å gå vekk fra det tradisjonelle 
leiroppsettet. Det er for eksempel ikke 
noe skille mellom aktivitet og 
bibeltimer. Bibeltimene har blitt 
innlemmet i alle aktivitetene, noe som 
vi håper vil ha en større effekt enn å 
sitte i ro og høre på en bibelfortelling. 
Level Up viser også til at barna skal gå 
opp ett nivå i kunnskap om Paulus, 
ettersom dette er leirens hovedtema.

Målet er også å rette fokuset opp (up) 
mot Gud, som alltid.  

Håpet er at hele dagen skal føles som 
et spill. Level Up henviser til dette. 

Leiren er delt opp i fire deler, med 
matpauser mellom hver. I hver del vil 
deltakerne følge en utforsker som har 
lyst til å lage en bok om Paulus. 
Denne utforskeren leder dem gjennom 
forskjellige oppgaver, hvor målet er at 
barna skal samle brev i hvert sitt hefte. 
I hvert brev vil det være en forenklet 
oppsummering av Paulus sin teologi 

eller opplevelser. Brevet vil også være 
en rød tråd til neste oppgave. Når 
deltakerne har vært gjennom alle 
oppgavene på slutten av dagen, vil alle 
ha et fullstendig hefte med mye 
informasjon om Paulus. Det faktum at 
barna har vært med å lage dette heftet 
og opplevd historiene gjennom 
oppgaver, vil forhåpentligvis gi 
deltakerne en dypere og bredere 
forståelse om Paulus. 
Håpet er at disse leirene vil skape nytt 
engasjement for Acta rundt om i 
regionen. Et mål er å la leirene også 
være en arena hvor ungdommer kan 
få prøve sine lederferdigheter. Derfor 
satser vi på lokale ledere alle stedene 

vi drar. 

Destinasjonene for Level Up denne 
våren er: Hemsedal (12. mars), 
Drammen (26. mars) og Kongsberg 
(2.april). 

Vær gjerne med å be for arbeidet vårt.

Hilsen oss i Acta VeBu

NY KOMFYR
I starten av november takket vår 
gode gamle stekeovn på Strand for 
seg. Den har tjenestegjort i mer enn 
15 år, så vi begynte å innse at dens 
siste dager snart var kommet. Den 
hadde begynt å fuske litt. Få uker 
før hadde derfor kjøkkenleder Sara 
meldt ifra at hun trodde at det kunne 
være lurt å sette opp ny stekeovn 
på budsjettet for 2022. Så langt kom 
vi imidlertid ikke. Uten en slik ovn er 
det vanskelig å drive Strands 
kjøkken. Derfor måtte kjøkkenleder 

raskt snu seg rundt å hente inn 
tilbud på ny ovn. Vi landet på 
en litt større og litt mer praktisk 
ovn enn den gamle. Ovnen var 
bestillingsvare og kom i januar. 
Kostnaden var på 118.000 kr. 
Nå har vi fått en god og 
driftsikker ovn som vi alle 
sammen vil ha glede av i 
mange, mange år fremover.

Ny ovn er på vei inn.

Gammel ovn på vei ut.

StrandNytt sendes til alle som ønsker dette i posten. For de som ønsker og har mulighet til det, har vi satt en frivillig  
abonnementspris  på kr. 300,-  Overskudd etter trykking og utsendelse går uavkortet til arbeidet på Strand. 

Kontonummer: 3000 14 71550 Vipps: 11413 (merk overføringen «StrandNytt».)



Gaveaksjon 2022
Vi er heldige som lever i dette landet, noe 
som vi også har fått erfare under 
pandemien. Det har vi også merket i 
forhold til Strand. Gode 
kompensasjonsordninger gjør at inntekter 
ved utleie har vært til å leve med. 
Riktignok dekker kompensasjons-
ordningene bare 70% av det vi skulle 
tjent. Rekordhøye strømpriser gjør også 
sitt med økonomien. Det som først må 
kuttes i budsjett ved økonomisk krevende 
tider, er investeringer og da gjerne 
aktivitetsutstyr aller først. Dette fordi det 
sjelden er prekært, men kan utsettes til 
neste år.  De siste årene har vi pusset 
opp mye innvendig på Strand og gjort 
store investeringer med bygningsmassen. 
I år er planen å få vasket og malt en del 
av bygget utvendig, samt byttet noe 
kledning. Noe av det vi også har lyst til å 
få på plass, er flere nye aktiviteter for 
barn og unge som er på våre egne leirer 
eller som er med på leirer til våre 
leietakere. Aktiviteter er en viktig del av 
en god leiropplevelse, derfor må det også 
investeres regelmessig i det.
 
I år ønsker vi derfor å ha et spesielt fokus 
på utstyr til vannaktiviteter. Strand ligger 
idyllisk og vakkert til ved Mefjorden. 
Vannet frister til bading, lek og moro. Men 
alle som har badet på Strand vet at det 
ikke er så attraktivt å bade fra brygga vår. 
Det er rett og slett for grunt. Det kan være 
lurt å ta kanoen eller en båt noen hundre 
meter lenger sør eller nord i sundet. Da 
kommer man til fantastiske badeplasser. 
Kanoer og båtliv inviterer også til lek, 
moro og fellesskap på Strand. Vi har 

derfor 3 ulike båter vi drømmer om å 
kunne kjøpe i år.
1 Kanoer har vært og er en gøy aktivitet 
på Strand. Nå trenger vi flere kanoer. Per 
i dag har vi 9 kanoer som alle begynner å 
bli utslitt. De holder noen år til, men vi 
trenger likevel noen flere da store 
grupper trenger flere kanoer. Vi ønsker 
derfor å fokusere på flere kanoer i årets 
gaveaksjon til Strand. Vi planlegger å 
kjøpe inn Hasle Kano 530 Classic. Det er 
en robust og holdbar kano som egner seg 
best til Strands bruk. Fullpris er ca 10.000 
kr pr kano. Kanoene er av samme type 
som de vi har i dag. Vi trenger også flere 
årer til de kanoene vi i dag har og ikke 

minst til de nye kanoene. En åre i tre med 
lang levetid koster omtrent 500 kr.
 
2 Vi drømmer også om å kjøpe inn 
robåter til Strand. Dette er praktiske båter 
fordi de har plass til flere personer enn i 
en kano, og de barna som ikke vil ro selv, 
kan sitte på. På den måten kan alle 
komme seg ut på sjøen. På sikt ønsker vi 
å kjøpe inn to eller tre slike robåter. 
Robåtene er også ypperlige å bruke til 
konkurranser mellom flere lag. 
Konkurranser er alltid populært og 
engasjerer barna på leir. Vi har sett for 
oss en robåt som heter Suvi 605 Soutu-
Palta. Den har åresett og tofter til 3 
voksne som kan ro samtidig. Båtene er 
beregnet og godkjent for 6 voksne, men 
kan passe veldig bra til at to og to barn 
kan sitte på samme tofte og ro sammen, 
slik at man kan ha 7 barn i en båt. En 
robåt koster omtrent 40.000 kr. Både 
kanoer og robåten kan kjøpes fra samme 

butikk. Det betyr at vi kan forhandle med 
dem og be om et godt tilbud om vi kan 
kjøpe flere ting samlet. Vi får også igjen 
mva. på disse investeringene.
 
3 Med mer aktivitet på sjøen trenger vi 
også å øke sikkerheten på sjøen. Strand 
har i mange år hatt en enkel båt med en 
liten motor for å være i nærheten når vi 
har kanoer ute på sjøen. Båten har nå 
gjort sin tjeneste og det er behov for å 
kjøpe en litt mer praktisk og robust båt. 
Slik kan vi komme raskere til unnsetning 
ved behov. Båten er også tenkt til å 
kunne frakte barn ut på utflukt litt lenger 
ut i fjorden. Vi ser for oss å kjøpe en RIB 
eller gummibåt med hardplast eller 
aluminium i skroget. Båten skal kunne 
være registret for 7-8 personer. Mest 
sannsynlig må vi kjøpe en brukt båt. Hvor 
dyr båt vi kan kjøpe er avhengig av den 
økonomiske utviklingen utover våren på 
Strand og hvor store gaver vi får fra våre 
givere og støttespillere. Vi planlegger 
også å søke noen fond om støtte til årets 
gaveaksjon. Gir du en gave til Strand i år, 
kan vi i hvert fall garantere at barn og 
unge får glede av gaven i mange år 
fremover.

KRONERULLING - GAVEAKSJON 
KANOER - ÅRER - ROBÅTER

KRONERULLING - GAVEAKSJON

«VANNAKTIVITETER»

Har du mulighet til å være med 
på vårens gaveaksjon til Strand?

Gaver kan gis på kontonummer
3000 14 71550

eller vipps
11413

Merk gaven «vannaktiviteter».
Gavene gir skattefradrag.

SOMMERLEIRENE 2022
Lederleir ferdig 7.trinn - ferdig vg3 6.-8. mai Strand
Minileir 3-6 år 21.-22. mai Strand
Sportyfestivalen ferdig 4.trinn - ferdig 7.trinn 19.-21. juni Strand
MaxPuls ferdig 1.trinn - ferdig 3.trinn 28.-30.juni Strand
Bibelcamp familier 7.-10. juli Strand
UngCamp ferdig 8.trinn - ferdig vg3 7.-10. juli Strand
Paddan ferdig 8. trinn - ferdig vg2 11.-14. august Gøteborg



NY BØNNEBOK
I 2013 ga vi ut bønneboken «100 dager i farger» 
sammen med Normisjon region Telemark. Utgivelsen 
av bønneboken var også innledningen på en 100 
dagers bønneaksjon i de to regionene. 

Spørsmålene om å gi ut en ny bønnebok har med 
jevne mellomrom kommet fra medlemmer rundt om i 
regionen og noen foreninger bruker den faktisk ennå 
på sine møter. Regionstyret gjorde faktisk et vedtak for 
mange år siden om at man skulle gi ut en bok nummer 
to, men av ulike årsaker har dette tatt tid. Men i år 
kommer den!

Boka vil bygge på samme mal som sist. Det vil være 
bidragsytere fra alle deler av regionen. Vi kommer til å 
ha bidrag fra unge og gamle, kvinner og menn, 
medlemmer i Normisjons menigheter/ foreninger og 
Actalag fra Larvik i sør til Geilo i nord. Boka vil også 
ha en bønnedel som er delt i tre. Vi ber daglig for alle 
foreninger, for internasjonal misjon og for andre 
aktuelle bønneemner som berører liv og tjeneste.

Det er snakk om korte tekster fra de som er 
bidragsytere, maks 1350 tegn inkludert bibelverset 
man skriver noen tanker rundt. 

I februar vil vi utfordre 
mange folk rundt om i 
regionen til å bidra. 
Har du et bibelvers 
som betyr mye for deg 
og som du har lyst til å 
dele dine tanker om 
med flere? Ta gjerne 
kontakt med 
regionleder.

Boken vil bli lansert på 
Bibelcamp i juli og vil 
bli sendt til alle 
menigheter, foreninger 
og lag i august/ september. 

God og sentral forkynnelse, møter, 
fellesskap og opplevelser står i fokus når vi i 

juli for første gang inviterer alle 
generasjoner til Bibelcamp på Strand. 

Allerede nå kan vi røpe noe av programmet. Det blir 
konserter med henholdsvis Sveinung Hølmebakk og 
Roland Utbult. To som tidligere var aktive ungdommer 
i Actas arbeid i vår region både lokalt og regionalt, blir 
med som talere på kveldsmøtene. Den ene er Peder 
Skjeldal som nå arbeider som utadretta pastor i 
Norkirken Molde (Moldefellesskapet). Den andre er 
Marie Skarrebo Jørgensen som nå jobber som 
prest i Den norske kirke. Det blir også bibeltimer på 
formiddagen der vi har forespørsel ute på aktuell 
person. 

Det blir eget opplegg for barna under møter og 
konserter og her har vi vært så heldige at en av våre 
ettåringer, Jenny Leirgul, har sagt ja til å ta 
hovedansvaret sammen med flere av våre 
ungdommer.

Det jobbes også med å få på plass lunsjforedrag, 
ulike aktiviteter og utflukter i nærområdene til Strand. 

Bibelcampen blir lagt opp slik at man kan bestille «full 
pakke» og få med seg alt det som skjer, eller man 
kan velge enkeltmøter og arrangementer. Vi legger 
opp dagene slik at det er noe for den som vil ha med 
seg absolutt alt som skjer og for den som ønsker 
avslappende dager ved sjøen i gode omgivelser og 
godt fellesskap.

Fullstendig program med priser vil være klart medio 
mars. Brosjyren vil bli sendt alle Normisjonsfellesskap 
og Actalag i regionen. Bibelcampen vil også bli 
markedsført utenfor egen organisasjon og egen 
region. All informasjon vil også bli lagt ut på 
Normisjons nettside. 

Amanda og Isak Voie har sagt ja til å ta ansvaret for 
UngCamp som arrangeres parallelt med 
Bibelcampen. Amanda er godt kjent for mange av 
oss. Hun har vært på utallige leirer både som deltaker 
og leder, hun har vært med i ungdomsteam i regionen 
og var også for noen år siden ettårig hos oss. Nå 
studerer hun til å bli lærer. Isak studerer teologi og 
jobber også som ungdomspastor i Ytre Randsund 
Misjonskirke i Kristiansand. Dette blir bra!

Påmelding til både Bibelcamp og UngCamp 
åpner før påske.

REGIONENS ÅRSMØTE
lørdag 2. april kl.10.00 - 15.00

Norkirken Drammen

Valg - årsmelding - 
årsregnskap - veien videre …

Velkommen til regionens 
årsmøte! 

Innkalling og sakspapirer vil bli 
sendt ut til foreninger, 

menigheter og 
direktemedlemmer i mars. 
Det vil også bli lagt ut på 

Normisjons nettside. 

Landstyrets 
utsending til vårt 

årsmøte er i år 
generalsekretær 

Kjetil Vestel Haga.

Peder Skjeldal

Sveinung 
Hølmebakk

Marie Skarrebo 
Jørgensen

Roland Utbult

Amanda Voie

Isak Voie



30. - 31. MARS

MEDARBEIDERFEST 
I mars inviterer regionen til i alt fire 

medarbeiderfester, sist ut er festen på Strand 

torsdag 24. mars kl.18.30. 

Lokalt og regionalt, i menigheter, foreninger,  
Actalag og på Strand legges det hvert år ned en 
betydelig innsats fra frivillige. Medarbeiderfesten 

er en takk til alle dere fra regionen.  

God mat 

Underholdning 

Fellesskap 

Ord til ettertanke 

Gjenåpningsåret 2022  
- noen smakebiter 

Medarbeiderfesten er gratis. Det tas opp en kollekt 
til arbeidet på Strand i løpet av kvelden.  

Vi ønsker alle frivillige medarbeidere regionalt og 
medlemmer i lokale Normisjonsfellesskap og 

Actalag velkommen. 

Påmelding innen 17. mars. 
E-post: gunn.marit.selle@normisjon.no 

Tlf.: 406 03 097 

Noen oppmuntrende 
tall fra 2021 

Til tross for mye nedstengning og begrensinger i 
antall vi kunne ha på arrangementer har vi god 

økning i antall deltakere/ gjester på våre regionale 
arrangementer, herunder Normisjon, Acta og 

Strand. I 2021 deltok totalt 2750 personer på våre 
regionale arrangementer, en økning på 550 

personer fra året før.


Actas leirer og weekender:	 239

Lunsjforedrag:	 	 	 370

Julelunsj/ julebord:	 	 163

Søndagsbuffeter:		 	 604

Strandtorget:	 	 	 130

Turer:	 	 	 	 174

Sommermøter og gudstjenester:	 433

Konserter:	 	 	 129

Konferanser/ fagdager:	 	 98

Stevner/ besøk/ reiser:	 	 330	 

Annet:	 	 	 	 80	 	 


Ønsker du å ha salgsbord på 
Strandtorget?

Ta kontakt!

E-post:
gunn.marit.selle@normisjo.no

Tlf.: 406 03 097

ÅPNINGSTIDER
kl.11.00 - 18.00

Loddsalg - kafeteria

Over 20 selgere har allerede 
booket plass.

NYTT FRA ACTA
Høsten i fjor ble både spennende og 
innholdsrik. Vi fikk kjenne på en tilnærmet 
normal hverdag og vi klarte å 
gjennomføre en rekke arrangement. Nå 
ligger våren foran oss og vi har 
spennende ting på programmet.
LIFT

LIFT er Acta VeBu sitt fellesskap med 
unge lederspirer, og her samler vi alle 
som ønsker å være med som unge 
leirledere i Acta. Denne gruppen er i ferd 
med å etablere seg som en gjeng unge mennesker som reiser på tur sammen 
med opplevelser, utfordringer og mestring i tillegg til å lære om seg selv og om 
sin tro. 

Vi ser for oss at denne gruppen vil vokse videre med tida og at det blir et godt 
sted å være for Acta ungdom med hele sin tro og identitet. I tillegg skal det være 
en god base å stå på for unge leirledere i møte med lederoppgavene. 

I skrivende stund er neste LIFT helg satt til midten av februar og turen går til 
Heistra i Kodal. Påmeldingene har begynt 
å komme inn og vi ser frem til en ny og 
omfangsrik helg med masse moro og 
godt fellesskap. 
Er du en som kunne tenke deg å bli med 
på dette, eller kjenner du noen som bør 
sjekke oss ut, så finnes info på våre 
nettsider!

Høstens LIFT helger er satt til følgende 
datoer:

LIFT Drammen 23.-25. september 

LIFT Dalhøgd    18.-20. november
Følg oss på facebook og instagram eller 

sjekk ut acta.no/vebu for oppdatert info.

Datoene for årets leirer er nå klare, og du kan gå inn på acta.no/vebu sine 
nettsider og finne oversikten der. Et annet sted i dette nummeret av StrandNytt 
kan du lese hva ettåringene våre skriver om årets nysatsing i Acta - Level Up. Vi 
ser fram til et spennende og innholdsrikt år i Acta. 

Stein Joar Myrvang
Actaleder

LIFT-gjengen. 
Fra LIFT-helga på Veggli sist høst.

Pust i bakken. Fra LIFT-helga på 
Veggli sist høst.

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


Returadresse:

Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233

3237  SANDEFJORD

SMITTEVERN - GJENÅPNING
Nye smittevernregler som trådte i kraft 1. februar gjør at enda mer av 
vår virksomhet, både lokalt og regionalt, kan komme mer tilbake til en 
normalsituasjon. Men fremdeles er det både regler og anbefalinger 
som vi er bedt om å følge. Vi vil selvsagt ha fokus på dette på de 
arrangementene som kommer de nærmeste ukene.

• Hold deg hjemme hvis du er syk. 
• God håndhygiene.
• Bruk munnbind når kommer, går eller beveger deg rundt i lokalet.

MØTER, ARRANGEMENTER, LEIRER
FEBRUAR - JULI 2022

Arrangement Arrangør/ sted
FEBRUAR
11.-13.: LIFT Acta/ Kodal
15.: Lunsjforedrag Normisjon/ Strand

MARS
6.: Søndagsbuffet Strand
10.: Cafékveld Normisjon/ Hemsedal
11.: Medarbeiderfest Normisjon/ Ål
12.: Bibeldag Normisjon/ Vats
12.: Medarbeiderfest Normisjon/ Gol
12.: Level Up Acta/ Hemsedal
13.: Medarbeiderfest Normisjon/ Hemsdal
14.: Barn og ungdom Acta/ Gol
15.: Lunsjforedrag Normisjon/ Strand
24.: Medarbeiderfest Normisjon/ Strand
26.: Level Up Acta/ Drammen
26.: Sing In´s 50 års jubileum Norkirken Sandefjord/

Bugården kirke
30.-31.: Strandtorget Strand

APRIL
2.: Årsmøte Normisjon/ Drammen
2.: Level Up Acta/ Kongsberg
3.: Søndagsbuffet Strand
4.: Fagdag: 

Normisjons skoler Normisjon/ 
Danvik folkehøgskole

9.-13.: Påskeleir Acta/ sted ikke avklart
19.: Lunsjforedrag Normisjon/ Strand
19.-21.: Seniordager Normisjon/ Strand

MAI
6.-8.: LIFT/ lederkurs Acta/ Strand
8.: Søndagsbuffet Strand
10.: Lunsjforedrag Normisjon/ Strand
21.-22.: Minileir Acta/ Strand
30.: Tur til Veierland Normisjon/ Veierland

JUNI
5.: Søndagsbuffet Strand
7.: Lunsjforedrag Normisjon/ Strand
19.-22.: Sporty Acta/ Strand
23.: St.Hans stevne Strand
28.-30.: Makspuls Acta/ Strand

JULI
3.: Sommermøter Normisjon/ Strand

Søndagsbuffet Strand
7.-10: Bibelcamp på Strand Normisjon/ Strand

Ungcamp på Strand Acta/ Strand
10.: Søndagsbuffet Strand
17.: Sommermøter Normisjon/ Strand

Søndagsbuffet Strand
24.: Sommermøter Normisjon/ Strand

Søndagsbuffet Strand

Vi tar forbehold om endringer i oppsatt program. 
Årets programkatalog vil være klar i løpet av februar 
og vil inneholde mer informasjon om alle regionale 

arrangement dette året.

NOEN FLERE SENIORARRANGEMENT 
VERDT Å MERKE SEG

Seniordager på Strand 19.-21. april
Foredrag, bibeltimer ved 
Svein Granerud, tur,
konsert, møter, god mat …

Tur til Veierland 30. mai
Fellesskap, vandring i historie 
og litteratur, sangandakt i 
Veierland kirke, god mat, … 

Haugetur til Østfold 8. september
Innholdsrik dag i Hauges
fotspor. Besøk og foredrag på 
Haugesenteret, byvandring i 
Gamlebyen i Fredrikstad,
åndsopplevelsen på jordet, …


