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LevelUp i Hemsedal
Det startet som en ide i november, og 
den 11. mars kunne Acta sette seg i 
bilen og kjøre opp til Hemsedal for å 
arrangere sin helt nye leir: LevelUp! 
Det har vært mange måneder med 
arbeid, vraking av ideer, purring på 
bestillinger og lange arbeidsdager, 
men endelig hadde Actas ettåringer 
noe å vise fram. 


Ledere for leiren besto av Actaleder, 
ettåringer, og tre ungdomsledere fra 
LIFT. Disse åtte kjørte oppover mot 
Hallingdal, og det kunne meldes om 
god mat og god stemning. Denne 
gode stemningen bare fortsatte 
utover lørdagen, hvor premieren for 
LevelUp! endelig skulle være. 


LevelUp foregikk i Kyrkjestugo og 
Trøimshallen fra kl. 10 til kl. 19. En god 
og lang dag altså. 25 barn fra 4.-7. 
klasse møtte opp denne lørdagsmorgen, 

og de var med en gang veldig 
interesserte i denne cella i midten av 
rommet. Spesielt kodelåsene på døra, 
var veldig spennende. Dette førte til stort 
engasjement da utforsker Ulla kom på 
scenen og ville ha hjelp til å låse opp 
cella til Paulus. Det var mange hender i 
været og mange barn kom frem for å 
prøve å få opp de fire kodelåsene.


Engasjementet fortsatte utover dagen, 
med flere og flere kodelåser åpnet og 
flere og flere brev samlet. I Trøimshallen 

fikk barna prøvd seg på 
konflikthåndtering gjennom et gigantisk 
brettspill, som henspilte til Paulus 
konflikt med Johannes Markus. Selv om 
oppmerksomheten dalte litt hvis 
oppgaven tok for lang tid, var barna 

aktive i alt opplegg og viste stor 
interesse. Det ble god samtale 
mellom ledere og barn under 
matpausene og det var få sure 
miner gjennom dagen. 


LevelUp ble avsluttet med fest og 
masse godteri, som en takk for 
innsatsen til alle barna. I løpet av 
dagen hadde alle barna samlet et 
hefte med elleve brev skrevet av 
Paulus. Heftet kunne de ta med seg 
hjem og lese igjen. Det hele sluttet 
ganske rørende med noen barn 
som kom opp på scenen og takket 
Acta for muligheten til å være med 

på LevelUp! Og et ønske om at vi 
kommer igjen neste år. 

Alt i alt en god opplevelse for alle som 
deltok, både deltakere og ledere. Nå 
håper vi at vi ser mange av barna på 
Strand til sommeren. 

Isak Corneliussen

Men jeg setter min 
lit til deg, Herre, 

jeg sier:  
«Du er min Gud.»  

Salme 31, 15

For å få Paulus ut av fengselet var det flere koder 
som måtte knekkes.

Ettåringene med generalprøve før LevelUp skulle 
lanseres. 

LUNSJFOREDRAG 
PÅ STRAND

APRIL - MAI - JUNI - JULI

«Min skyld. En 
historie om 
frigjøring.»
Abid Raja
19. april

«Likkledet i 
Torino.»

Oddvar Søvik
10. mai

«Flyktning i Europa. 
Vårt ansvar som 

fellesskap og 
enkeltpersoner.»

7. juni
Dag-Inge Ulstein

«Sårbarhetens 
kraft.»
7. juli

Per Arne Dahl

Program:
kl.12.00: Varmlunsj
kl.13.00: Foredrag
kl.14.00: Kaffe & kaker

NB! Foredraget 7. juli begynner kl.14.00 
og mat serveres etter foredraget.

Påmelding: normisjon.no/vebu
406 03 097
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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

VIKTIG - ØNSKET - ELSKET  
«Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han 
fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin 

kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.»


Sefanja 3, 17


Er det en lov som står sterkt i dagens samfunn så er 
det Janteloven. Vi har alle hørt om den, og vi er alle 
offer for den. Du skal ikke tro at du er noe, at du duger 
til noe, at andre bryr seg om deg. Og selv om det er 
en enighet om at janteloven bør gå, så klarer vi 

fremdeles ikke å styre bort fra den. Personlig har jeg selv stått under loven lenge, 
og tenkt at jeg ikke er spesiell, viktig eller har en betydning. Men, Sefanja 3.17 har 
bevist for meg at det ikke stemmer. For Gud, han er vår superhelt, han knuser 
janteloven og forteller oss at vi er verdt det. Gud ser på hver enkelt av oss og blir 
fylt med glede. Og den gleden, gjør han om til en stor kjærlighet som han øser ut 
over oss. Gud er stolt av oss, og han jubler så høyt for deg, for den du er og alle 
dine prestasjoner. Gud er vår heiagjeng. Og han sier til deg, du er viktig, du er 
ønsket, og du er elsket.


Linnea Apeland 

Det startet på et møte i det religiøse rådet i 
Ukraina, der en ledende jødisk rabbiner løftet 
frem Salme 31 som en felles bønnesalme for 
det ukrainske folk. Nå er dette blitt en bønn 
som bes av millioner av ukrainere hver dag 
mellom klokken fire og klokken fem. Også vi 
inviteres inn i denne bønnen, både som 
enkeltmennesker og fellesskap. Det norske 
Bibelselskapet har oppfordret til at Salme 31 
leses i kirkene rundt om i Norge, i den 
forbindelse har de også kommet med et 
forslag til en bønn som gjengis her.

GUD, VI BER
Barmhjertige Gud.
Med sorg og fortvilelse leser vi om krig 
og lidelse i Ukraina. Vi har håpet og bedt 
om at dette ikke skulle skje. 
Men nå skjer det, Gud. 
Bomber faller. Mennesker skytes. 
Byer brenner.
Se, Gud! Hør, Gud! 
Reis deg, gode Gud, og hjelp oss. 
Gud, vi ber.

Trofaste Gud, vi ber for barna og for alle 
mennesker som rammes av krigens 
herjinger. 
Vi ber for flyktninger og krigens ofre. 
Vi ber for eldre og for de som er syke. 
Vi ber for de som er redde. 
Vi ber for familier som splittes. 
Gud, vær deres vern og deres hjelp!
Gud, vi ber!

Visdommens Gud, vi ber om klokskap 
og vilje til fred hos verdens ledere. 
Vi ber for ledere og mennesker med 
makt. Sett grenser for ondskapen, Gud, 
og hjelp alle til å velge diplomatiets og 
tillitens veier. 

Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan 
seire og menneskers hat og sinne kan 
tøyles. 
Gud, vi ber.

Barmhjertige Gud, vi ber for kirkene og 
kirkens ledere. Gi vern og klokskap til å 
leve og formidle håpet og kjærlighetens 
stemme midt i kaoset. 
Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina og vi 
ber for den viktige rollen de spiller for 
kirkene og folket. 
Gud, vi ber. 

Nådige Gud, vi ber for vårt land og vårt 
folk. Vi ber for alle de berørte i Norge, 
både russere, ukrainere og andre. 
Vi ber for de som gjennomlever gamle 
krigsminner og for de som er redde for 
sin egen trygghet og sin egen framtid. 
Hjelp oss, Gud, å ta vare på hverandre i 
denne situasjonen. 

Fyll oss med kjærlighetens fantasi, så vi 
deler våre goder med hverandre. 
Gud, vi ber.

Alle steder er det hender, 
som vil ta i mine hender.

De er fremmede, men kjære,
jeg har mer enn tusen venner. 

Om vi aldri ser hverandre,
møtes vi i bønn som sprenger

alle jordens landegrenser
og når meget, meget lenger. 

Alles bønn blir gjenforenet 
når de har den samme troen. 
Ingen makt kan drepe sjelen.

Gud har selv skapt himmelbroen.

Dagny Tande Lid
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På vestfeltet i Bangladesh får Kobita 
Kisku oppleve Guds nærhet gjennom 
bønnebevegelsen WPW. 
– Det er få kristne i landsbyen der hvor 
jeg bor, forteller Kobita Kisku fra 
Bangladesh.

I tre år har hun deltatt aktivt i 
Normisjons vennskapskirke i regionen. 
Kisku er forkynner og er med i 
kvinnenes bønnearbeid (WPW), en 
bønnebevegelse Normisjon støtter på 
vestfeltet i Bangladesh. 
– Da jeg startet i bønnebevegelsen 
begynte jeg å tenke på hvordan jeg 
kunne nå landsbyen min med 
evangeliet. Jeg ba mye over det, og 
bestemte meg for å lede en 
søndagsskole i området, sier Kisku.
WPW har sine røtter helt tilbake til 
1987 og startet som en 
bønnebevegelse blant santalkvinner 
da det kom misjonærer til området. I 
dag er hele 84 bønnegrupper 
engasjert i forskjellige områder i 
landet. 
På søndagsskolen i landsbyen får 
Kisku fortelle om Jesus, og lære barna 
om betydningen av bønn. Det er sterkt 
å høre dem fortelle historier og jeg 
priser Gud for dem, beskriver hun. 
– Et av barna som er fra en ikke-
troende familie fortalte meg at hun har 
begynt å tro på Jesus, etter at hun 
lærte om Ham på søndagsskolen. Hun 
er 13 år gammel og sier at hun pleide 
å være mye redd. Nå forteller hun at er 
redselen er helt borte og at hun ber til 
Jesus ofte. Foreldrene sier at de også 
er veldig glade på hennes vegne. 
Bangladesh 
I Bangladesh er det mye å be for. 
Utdanningsraten er lav i flere 
landsbyer slik som den Kisku bor og 
lever i. Mange kan ikke lese eller 
skrive, og forstår derfor heller ikke 
Bibelen på egenhånd. For kvinnene i 
WPW har det derfor vært viktig å 
hjelpe de som ikke kan lese slik at 
også de kan forstå Bibelens budskap. 
På denne måten er de med å 
oppmuntre andre kvinner i lokalmiljøet. 

Gjennom bønnebevegelsen får ikke 
kvinnene bare mulighet til å være til 
stede for landsbyen sin, men de får 
selv oppleve å bli oppmuntret og 
vokse i relasjonen med Gud. WPW 
mener at kvinner er viktig for at familier 
skal få møte Jesus, derfor består 
bevegelsen både av og for kvinner. 
Det er også mye å takke for, beskriver 
kvinnene i WPW. Det siste året ble 13 
nye bønnegrupper etablert, og mange 
har fått vokse i troen på Jesus.
Bønn
Hver måned har Normisjon et 
bønnetema knyttet til 
misjonsoppdraget vårt. Slik som 
kvinnene i bønnebevegelsen i 
Bangladesh, ønsker vi å bygge alt 
arbeidet vårt på bønn. Her er du 
hjertelig invitert til å være med og 
delta. 
–  Bønn er en sentral del av Normisjon 
som misjonsbevegelse. Gjennom 
bønn er vi med på misjonsoppdraget. 
Bønn kan gi god forandring i 
menneskers liv og i samfunnet både 
hjemme og internasjonalt. Bli med i 
bønn, oppfordrer Victoria Bø, 
kommunikasjons- og markedsleder i 
Normisjon. 
Kanskje du har en bønneliste og ber 
flere ganger daglig? Eller kanskje du 

helst ber i forbindelse med møter, 
smågrupper eller gudstjenester? 
Kanskje du skriver ned bønner? Eller 
har en gruppe du ber sammen med? 
Kanskje vil du velge en utsending eller 
et land du vil be spesielt for? 
Uansett hvordan du er vant til å be, 
eller om du er uvant med å be, så 
inviteres du med til å være med i 
bønn!
Bønnefokus høsten 2022
Under Bibelcampen på Strand i juli 
lanseres både ny bønnebok og vi 
innvier en bønnesti i Strandskogen. 
Høsten 2022 vil bønneboken bli sendt 
ut til alle lokale Normisjonsfellesskap 
og Actalag. 

Kobita Kisku sin historie 

«Jeg ba, og jeg gjorde.»

Kobita Kisku.

Lederne i WPW, Bimola og Monjulika.

Lars Hübscle  
- tilbake i Nepal! 

I begynnelsen av mars satte Lars Hübscle, 
seksjonsoverlege på Drammen sykehus og 
styreleder i Norkirken Drammen, kursen for 
Nepal og Okaldhunga sykehus. I to måneder 
skal han være ved sykehuset og praktisere 
som lege. Det er ikke første gang han gjør 
dette. I 2018 var han også noen måneder 
ved sykehuset. Som sist hadde han med seg 
mengder med utstyr som vil komme til nytte 
på sykehuset. Denne gangen ble det over to 
paller!


Lars er allerede godt i gang med arbeidet på 
sykehuset og det er imponerende hvordan 
han gjennom egen side på facebook holder 
oss hjemme oppdatert på arbeidet på 
sykehuset. Her kan vi lese om pasientskader 
av en litt annen art enn det som er vanlig her 
hjemme. Hvordan behandler man f.eks. en 
gammel mann som har blitt stanget kraftig 
av en okse?


Ta gjerne med Lars Hübscle, arbeidet på 
sykehuset, personalet som jobber der og 
pasientene som kommer dit i bønn. 


Lars Hübscle er til vanlig seksjonsoverlege ved 
Drammen sykehus. Han er også styreleder i 

Norkirken Drammen.  I to måneder skal Lars nå 
være lege ved Okaldhunga sykehus. 

Mer enn to paller fikk Lars sendt 
ned på forhånd med innsamlet 

utstyr. 



NY KLEDNING  
ER PÅ PLASS! 

De siste ukene har en god gjeng med 
dugnadsfolk arbeidet med å skifte kledning 
på sørveggen på spisesalen. De fleste som 
har vært på Strand har lagt merke til at 
veggen har vært malingslitt de siste årene og 
deler av kledningen har fått råteskader. Nå er 
veggen i ferd med å bli bedre enn da den var 
ny! Ett ekstra lag med asfaltplater og nye 
lekter er på plass. Den nye kledningen er 
snart på plass og med lufting bak kledningen 
holder den nå i mange år til. Det har vært 
mange involvert i prosjektet og det er vi 
veldig takknemlige for. Videre utover våre er 
planen å få vasket og malt hovedbygget slik 
at det ser bra ut før årets sommersesong er i 
gang. Vask og mailing trengs etter mange års 
slitasje. 


Har du lyst til å være med å vaske eller male? 
Ta gjerne kontakt med daglig leder på Strand. 

Bli med som 

Acta supporter
Det er mange som er med og støtter Acta; gjennom forbønn, 

givertjeneste, enkeltgaver og frivillig innsats. Tusen takk! Vi har mye på 
gang, og etter gjenåpningen tidligere i vinter er vi klare for å ha fullt 

trøkk i Acta fremover. Denne vinteren har vi blant annet lansert et helt 
nytt leirkonsept kalt LevelUp. Det koster å drive Actas arbeid. Ønsker 

du å være med å støtte dette arbeidet økonomisk? Benytt 
kontonummer 3000 14 71550 eller vipps 11413. Merk gaven «Acta». 
Ønsker du å bli fast giver? Gå inn på acta.no/vebu. Der finner du ut 

mer om hvordan du kan bli fast giver.

LevelUp er Actas helt nye leirtilbud! Et 
mobilt leirtilbud som kan arrangeres 
sammen med lokalt Normisjonsfellesskap, 
Actalag og/ eller menighet innenfor DnK. 
LevelUp tar for seg Paulus sine brev i form 
av gåter og rebuser. Her får deltakerne 
oppleve bibelhistorien på en annerledes 
måte. De får tilfredsstilt både 
oppdagelsestrangen og sine detektivevner 
i løpet av LevelUp. 


LIFT er Acta VeBu sitt fellesskap for og 
med unge lederspirer. Her samler vi alle 
som ønsker å være med som unge 
leirledere eller ungdommer som ønsker å 
engasjere seg i lokalt arbeid. Vi har nå fått 
samlet en gjeng med ungdommer som 
reiser på tur sammen. Disse turene er 
fullpakket med opplevelser, utfordringer 
og mestringsoppgaver. I tillegg lærer 
«LIFTerne» om seg selv og om sin tro. 
LIFT skal være et godt sted å være, en 
god base for unge ledere i møte med 
lederoppgaver og et sted å være med hele 
sin tro og identitet. 


Ettåringer i Acta. Vi har dette året 
hatt fire driftige ettåringer. De har utviklet 
leirkonseptet LevelUp, vært på mange 
lagsbesøk, vært med på LIFT-helger, ledet 
egne samtalegrupper for jenter og gutter; 
bare for å nevne noe. Vi håper å få på 
plass to nye ettåringer for skoleåret 2022/ 
2023.

Flott innsats fra en god gjeng med arbeidskarer. 
Her er noen av dem. Lars Bjune og Per 
Aasmundtveit (bilde nr. 2) og Svein Terje 

Kvestad på bilde nr. 3.

http://acta.no/vebu
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Seniordager 
på Strand 

19.-21. april

LUNSJFOREDRAG 
Abid Raja


19. april kl.12.00


MINNER FRA 
ÅRENE I 

BANGLADESH 
Martha Irene 

Eriksrød

19. april kl.19.00


BIBELTIMER 
Svein Granerud

20. & 21. april 


kl.09.30


Sang & musikk v/

Hallvard Alstad og 

Olav Soltun


TUR TIL 
MIDTÅSEN 

20. april kl. 12.30


SALMER OG 
SANGER FRA 
BEDEHUS OG 

KIRKE 
Ingunn A. 

Andreassen, Øivind 
Eismann og Dalia 

Mihanta.

20. april kl.19.00


FOR MER PROGRAM, PRISER OG 
PÅMELDING: normisjon.no/vebu 

KONSERT 
PER ERIK HALLIN 

& «SØNNER AV DØTRE»
STRAND - 7. APRIL KL.19.30

Den kjente pianisten 
og sangeren Per 

Erik Hallin 
kommer til Strand. 

Han har turnert mye 
både i Sverige og 

Norge. Han har blant 
annet hatt samarbeid 
med Carola og ikke 
minst med Koinonia.

Mannskoret «Sønner av døtre» er 
en del av Norkirken Sandefjord sitt arbeid. 

De synger seg gladere, dyrker 
kameratskapet og ønsker å formidle glede 

til dem som hører sangen deres. 

Du kan få kjøpt middag fra kl.18.00. 

Påmelding innen 2. april:

normisjon.no/vebu eller 406 03 097

Middag: kr. 200,- Konsert: kr. 200,-

Velkommen til regionens  
ÅRSMØTE 

Norkirken Drammen - lørdag 2. april kl.10 -15 

Kl.10.00:	Registrering

	 - kaffe og kake

Kl.10.30:	Løft blikket!

	 Andakt v/ landstyrets utsending Kjetil V. Haga

Kl.11.15:	Årsmøtesaker

	 - konstituering

	 - årsmeldinger og regnskap

	 - presentasjon av styrekandidater

Kl.12.30:	Varmlunsj

Kl.13.15:	Årsmøte fortsetter

	 - valg

	 - fokusområder og drøftinger (strategi, 	 	
	 fellesskap og Strand)


Påmelding innen 31. mars, tlf/ sms: 928 40 659

Pris: kr. 250 (v), kr. 150 (b/u)

Årsmøtepapirene finner du på 


normisjon.no/vebu
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Bibeltimer

Kveldsmøter

Misjonstivoli


Ungcamp

Barneopplegg


Konserter

Foredrag
Program, priser, påmelding:


normisjon.no/vebu 
Fullstendig program og brosjyre vil være klar rett etter påske.

JUBILEUMSÅRET ER I GANG! 
Det ble en musikalsk fest da SingIn, et av Norges eldste 
gospelkor, kunne feire sitt 50 års-jubileum, et år på etterskudd 
pga av pandemien. 


Koret startet opp i januar 1971 og fikk navnet SingIn (Sang i 
Indremisjonen). Koret har i alle år vært et viktig del av Norkirken 
Sandefjord sitt ungdomsarbeid. Det har vært sangglede, 
fellesskap, turer og opplevelser. Nevnes kan blant annet egen 
plateinnspilling i 1985, to turer til London, en tur til Edinburgh, 
øvelsesweekender og  i mange år faste vinterturer til Hemsedal. I 
løpet av disse 51 årene har over 2000 ungdommer vært med i 
SingIn! Koret var også den første gruppen som fikk Sandefjord 
kommunes Barne - og ungdomspris i 2002. 


SingIn har alltid forsøkt å ha et tidsriktig repertoar, og 
jubileumskonserten i Bugården kirke ble en musikalsk reise 
gjennom korets historie. Nærmere 80 sangere utgjorde felleskoret 
og besto av sangere fra korets begynnelse og helt frem til i dag. 
Disse ga de nærmere 400 tilhørerne en musikalsk festreise. På 
jubileumskonserten hadde koret også fått med seg Sveriges mest 
kjente kristne soul- og gospelsanger, Samuel Ljungblahd. 


En stor takk til SingIn for en flott jubileumskonsert og til alle andre 
som bidro. Takk til korets dirigent John Haugland som våger å 
tenke stort, og som sammen med koret og alle aktører ga oss en 
uforglemmelig kveld. 


SingIn´s jubileumskonsert er oppstarten for jubileumsåret 2022. Før 
året er omme skal det markeres små og store jubileer, alt fra 5-100 
år!


99 åringen som ble 100 
Nøtterøy Normisjon


Formiddagstreff - 24. mai


5 års-jubileum 
Galleri Normisjon Ål


25. august


Jubileumsfest - 50 år 
Hyggestund - Norkirken Drammen


31. august


Jubileumsuke - 100 år 
Husøy Bedehus


18.-24. september


Jubileumshelg - 100 år 
Løve Bedehus


24. -25. september


http://normisjon.no/vebu
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Takk for fellesskap! 
Fire medarbeiderfester inviterte regionen til 
i mars for å takke lokale og regionale 
ildsjeler i Normisjon og Acta. I overkant av 
150 personer deltok på festene som var 
lagt til Ål, Gol, Hemsedal og Strand. Det 
var første gang regionen inviterte til 
medarbeiderfester i Hallingdal, og det blir 
ikke siste gang vi kommer til å gjøre dette. 
Det kan også tenkes at vi neste år utvider 
enda mer, med en medarbeiderfest i nedre 

del av Buskerud.  

Med til Hallingdal 
hadde vi 
sangeren, 
musikeren og 
humørsprederen 
Trygve Wikstøl, 
som også ga oss 
noe til ettertanke 
både gjennom ord 
og toner. 

På medarbeiderfesten på Strand hadde 
ettåringene mye av kveldens program, 
både med «Huskestue» og glimt fra turen 
de hadde til Israel i januar i år. 
Takk for innsatsen hver enkelt legger ned 
for Strand, Normisjon og Acta, lokalt og 
regionalt. Takk for fellesskap!

Nytt fra  
Galleri Normisjon 
Stort overskudd.
Vi er stolte av Galleri Normisjonsbutikkene 
våre i Ål og Drammen. De gjør en utrolig 
bra jobb og legger ned mange, mange 
timers arbeid. Mer enn 70 frivillige 
medarbeidere er engasjert i disse to 
butikkene. I år har begge butikkene gått 
med gode overskudd. Det kommer både 
det internasjonale og det regionale 
arbeidet til gode. For 2021 har Acta i 
regionen fått overført tilsammen 168.118 
kr. Hjertelig takk!

Besøk til butikken i Ål.
I midten av mars var staben i Hallingdal og 
besøkte butikken i Ål. Vi fikk høre om 
hvordan oppgaver fordeles og dagene i 
butikken organiseres. Galleri Normisjon Ål 
er butikken med nest størst overskudd av 
samtlige Galleri Normisjonsbutikker og 

bidrar slik betydelig inn både til Acta i vår 
region og til arbeidet i Senegal som de 
også støtter. Butikken er trivelig med mye - 
og stadig nye - varer, og kunder møter 
hyggelige mennesker når de tar turen 
innom. Ikke rart de selger bra.

Spennende ting på gang til 
høsten.
I september arrangerer vi på nytt Spot on 
misjon - misjonskonferansen vi startet opp 
med på Danvik fhs sist høst. Galleri 
Normisjon Drammen blir også med denne 
gangen og sammen med dem legger vi 
opp til en spennende og innholdsrik 
ettermiddag/ kveld i bakgården til butikken.

I oktober skal staben igjen en tur til 
Hallingdal og da planlegger vi noen 
spennende ting sammen med Galleri 
Normisjon Ål. Vi røper ikke mere her, men 
Ål kommer til å bli oppmerksomme på 
gjenbruksbutikken disse dagene. 

Hva skjer? 
april - mai - juni - juli 

APRIL 
2.:	 Regionens årsmøte

	 Norkirken Drammen

3.:	 Søndagsbuffet

	 Strand

7.:	 Konsert og middag

	 Strand

19.:	 Lunsjforedrag

	 Strand

19.-21.:	Seniordager

	 Strand

MAI 
6.-8.:	 LIFT/ lederkurs, ungdom

	 Strand

8.:	 Søndagsbuffet

	 Strand

10.:	 Lunsjforedrag

	 Strand

21.22.:	 Minileir

	 Strand

24.:	 100-årsjubileum

	 Nøtterøy

30.:	 Tur til Veierland

JUNI 
5.:	 Søndagsbuffet

	 Strand

7.:	 Lunsjforedrag

	 Strand

19.-22.:	Sportyfestivalen

	 Strand

23.:	 St.Hans-stevnet

	 Strand

28.-30.:	Maxpuls

	 Strand

JULI 
3.:	 Sommermøter og

	 søndagsbuffet

	 Strand

7.-10.:	 Bibelcamp/ Ungcamp

	 Strand

17.:	 Sommermøter og 	 	
	 søndagsbuffet

	 Strand

24.:	 Sommermøter og

	 søndagsbuffet

	 Strand


Mer informasjon om alle 
arrangementer og leirer:

normisjon.no/vebu 

acta.no/vebu 
Galleri Normisjon Ål har flotte 
butikklokaler på Evjens Minne.

Det er mye lesestoff å få kjøpt i Galleri 
Normisjon Ål. 

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


Returadresse:
Normisjon - region Vestfold og Buskerud
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Ny aktivitet på Strand! 
I januar satt staben og diskuterte litt aktivitetsmulighetene for Strand og da kom idéen 
om klatrevegg opp. Klatring er gøy uansett hvor god man er og det er noe flere kan 
gjøre samtidig, derfor ble dette en idé vi bestemte oss for å realisere. 


Vi har ikke altfor mange høye vegger på Strand, men vi landet på å bygge en 
klatrevegg på enden av gjestehuset med utsikt mot sjøen. Veggen er fem meter høy og 
på sikt ønsker vi å bygge den over taket. Klatreveggen ble bygd i løpet av tre uker med 
god hjelp av Per Gunnar Gærne og Gunnar Gundersen. Lift fikk vi låne gratis av Øyvind 
Tretteteig. Byggeleder, primus motor og entusiast for hele prosjektet har vært en av 
våre ettåringer, Andreas Tretteteig. 


Nå gjenstår det litt maling og siste finish før klatreveggen 
kan tas i bruk under leirsesongen i sommer. Veggen blir 
også et godt tilbud til grupper som leier på Strand som for 
eksempel konfirmantgrupper. To av de kjøkkenansatt vil bli 
sendt på brattkortkurs denne våren, slik at de kan sikre og 
ta i mot gjester som ønsker å klatre. 


Vi trenger stadig å fornye oss også i forhold til 
aktivitetstilbud, det være seg på leir eller ved utleie av 
Strand. Vi håper at klatreveggen er startskuddet for mange 
nye aktiviteter vi kan tilby på leirstedet vårt. 

Andreas Tretteteig 
har vært primus 

motor for prosjektet. 


