
Acta er allerede i gang med sin 
sommerleirsesong. Andre helga i mai 
var det lederkurs for ungdommer og 
senere denne måneden er det Minileir, 
leiren for de aller minste. Etter to år med 
pandemi og smittevernregler er vi 
spente på hvordan årets leiroppslutning 
blir. I skrivende stund ser det 
oppløftende ut med allerede godt over 
100 påmeldte.

Vår leirhistorie er mer enn 80 år lang. 
Strand skal fortsatt være et sted der 
barn og unge møter et godt, trygt og 
inkluderende fellesskap. Et fellesskap 
der de lærer Jesus å kjenne. Det er ikke 
mange dagene siden jeg møtte en eldre 
Strandvenn som kunne fortelle «at det 
var på leir på Strand jeg overga meg til 
Jesus.» Det finnes mange slike 
vitnesbyrd. Vårt kall og oppdrag - nå og i 
årene fremover - er å gjøre Jesus kjent 
for nye generasjoner. 

Strand skal være et leirsted for barn og 
ungdom, samtidig skal det være et 
misjonssenter for alle generasjoner. Et 
sted for tilkobling, påfyll, utrustning, 

avkobling, opplevelser og godt 
fellesskap. 

I sommer arrangerer vi for første gang 
Bibelcamp på Strand. Parallelt med 
denne, blir det UngCamp for 
aldersgruppen 13 år og oppover, også 
denne på Strand. Bibeltimer og 
kveldsmøter, samtaler og mulighet for 
forbønn, konserter og tips om turforslag 
i nærområdene. Bibelcampen blir fire 
innholdsrike dager der vi håper at 
mange vil finne veien til Strand. Under 
bibeltimer og kveldsmøter vil det bli 
eget opplegg for barna. Bibelcampen 
byr altså på dager for tilkobling, påfyll, 
utrusting, avkobling, opplevelser og 
godt fellesskap på vårt eget 
misjonssenter - Strand. Vær gjerne 
med å be om at dette må bli 
inspirerende og gode dager.

Sommer på Strand byr i tillegg på det 
tradisjonelle St.Hans stevnet, 
sommermøter på flere av søndagene i 
juli, samt søndagsbuffeter og konserter. 

Velkommen til sommer 
på Strand!

«Hvor fjorden bær inn 
i litt smulere vann 

og strekker sin bølgende tunge, 
der ligger det elskede leirstedet Strand, 

en møteplass god for oss unge. 
Vårt motto er årvisst det store 

å samles om Jesus og Ordet.»

(Strandsangen 
anno 1947).

Strand er, og skal fortsatt være, et sted 
for små og store der vi samles om 
Jesus og Ordet. 

STRAND NYTT 
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« D E R  L I G G E R  D E T  E L S K E D E  L E I R S T E D E T  S T R A N D ,  E N  M Ø T E P L A S S  G O D  F O R  O S S  U N G E »

LUNSFOREDRAG
JUNI - JULI - AUGUST

7. juni
«Flyktning i Europa. 

Vårt ansvar som fellesskap og 
enkeltpersoner.»
Dag-Inge Ulstein

7. juli
«Sårbarhetens kraft.»

Per Arne Dahl

16.august
«Ingrid Bjerkås: 

Motstandskvinnen som ble 
vår første kvinnelige prest.»
Aud Valborg Tønnessen

Over 400 personer har deltatt på de fem 
foredragene vi så langt har hatt dette året. 
Gjennom sommermånedene inviterer vi også til 
spennende og aktuelle foredrag.

Tidligere utviklingsminister, nå stortingsmann og 
nestleder i KrF, Dag-Inge Ulstein, vil sette fokus 
på den flyktningestrømmen som Europa nå 
forsøker å håndtere.

Ligger det i sårbarheten også kraft og styrke? 
Biskop emeritus og forfatter, Per Arne Dahl, stiller 
dette spørsmålet i sitt foredrag i juli. NB! Dette 
foredraget begynner først kl.14.00 og deltakerne 
serveres middag etter foredraget.

I fjor var det 60 år siden Ingrid Bjerkås ble 
ordinert til prest. Det vakte stort motstand både 
innad i kirken og i det frivillige kristen-Norge. 
Professor i teologi på universitet i Oslo, Aud 
Valborg Tønnessen, ga i 2014 ut en biografi om 
Norges første kvinnelige prest.

Informasjon og påmelding:

normisjon.no/vebu

LEIR OG MISJON
- sommer og Strand -



VEIEN, SANNHETEN OG LIVET!
Når Jesus holder sin avskjedstale til disiplene, forteller han 
dem at han forlater dem og reiser til sin Fars hus. En av 
disiplene blir urolig og spør om veien dit. Da svarer Jesus 
ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til 
Far uten ved meg. (Johannes 14, 6)

Dette er sterke ord. 

Jeg er… uttalelsen levner ingen tvil. 

Jeg er VEIEN. Han alene er veien som leder rett til vår Far i 
himmelen. For å finne fram i vår verden, trengs kart eller 

GPS. Enhver reise har et mål. Vil du til Faderhuset i evigheten, er Jesus veien og 
bare han. Bibelen som er Guds ord, sier oss hvordan vi skal styre livsrattet så vi 
ikke kjører oss bort i veikryssene vi møter eller når veien blir smal, humpete, 
svingete og bratt. 

Jeg er SANNHETEN. Ikke en sannhet blant de mange, men selve sannheten. 
Løgnene er mange, sannheten er en. Jesus åpenbarer Gud selv.

Jeg er LIVET. Jesus gir ikke bare liv, han er selv livet. Hans oppstandelse fra de 
døde er beviset på dette. Disiplene forstod ikke dette i hans avskjedstale, men fikk 
til fulle erfare dette i ettertid. De forkynte for alt folket at det finnes ingen annen vei 
til Gud enn troen på Jesus. 

Det samme er vårt oppdrag: Å forkynne at det ikke finnes en annen vei til Gud enn 
troen på Jesus. Han som er veien, sannheten og livet.

Ole Jørgen Storli

Regionstyrets leder

BØNNEBOK OG BØNNESTI 
TIL GAMLEFJELL

Opp mot 100 personer, fra hele regionen og i 
alle aldre, vil bidra med tanker rundt «sitt» 
bibelvers når regionens bønnebok lanseres 
under Bibelcamp på Strand i juli. 

Fredag 8. juli, under Bibelcampen,  åpner vi 
en bønnesti på Strand. Denne vil gå fra 
Strands hovedeiendom og opp til Gamlefjell. 
Da vi i fjor, under en friluftsgudstjeneste på 
Gamlefjell, avduket minneplaten etter 
selfangstskuta Haabets forlis, var tanken at vi 
fremover skulle ta i bruk dette området i større 
grad enn tidligere. Bønnestien vil ha noen av 
sine «stasjoner» 
nettopp på 
Gamlefjell.

Tanken er at 
bønnestien skal 
kunne tilpasses 
ulike 
aldersgrupper 
gjennom digitale 
løsninger 
underveis på 
vandringen. 

TUR TIL VEIERLAND - 30. MAI
Øya var på 1800-tallet stedet for fiskere og hvalfangere. Det var på denne øya Johan Bryde gikk i 
land i 1811 etter å ha rømt fra britisk fangenskap. Av hans etterkommere skulle en komme til å eie 
Strand leirsted, en annen skulle anlegge Brydedammen og en tredje skulle starte landets første 
kokk-og stuertskole. Veierland er øya som gjennom generasjoner har tiltrukket seg kunstnere. 
Jens Bjørneboe, Edvard Munch, Karin Bang, Aasmund Brynhildsen, Ole Paus, Dag Solstad og 

Kjartan Flagstad er alle kunstnere som har vært fastboende eller feriegjester på Veierland. 
Velkommen til en opplevelsesrik dag på Veierland!

PROGRAM
09.00: Oppmøte Tenvik
09.15: Avreise Tenvik
09.15: Oppmøte Engø
09.35: Avreise Engø
10.15: Kaffe & kringle 

på Dagros kafé
11.00: Fritid

«En danske går i land.»
Vandring i Johan Brydes fotspor.

12.30: Lunsj: Speketallerken
på Dagros kafé

13.30: «I kunstneres fotspor.»
14.30: Musikkandakt i Veierland kirke

m/ kantor Jan Rosenvinge 
16.25: Avreise 

Musikkandakt i Veierland kirke

Påmelding:
normisjon.no/vebu eller tlf.: 406 03 097

Pris: kr.450,- alt inkl.
Husk godt fottøy og beregn endel gåing. 

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


Velkommen til dager med undervisning, 
fellesskap og opplevelser!

Tema og talere
«Hel ved», tema for Bibelcampen, vil blant 
annet sette fokus på hverdagslivet som kristen. 
Vi har fått med oss fem talere, tre av dem med 
bakgrunn fra Acta VeBu. Marit Elisabeth 
Berling er opprinnelig fra Drammen og jobber 
nå som inspektør på Bibelskolen i Grimstad. 
Marie Skarrebo Jørgensen og Peder Skjeldal 
er begge fra Holmestrand. Marie jobber som 
prest i Lommedalen menighet og Peder som  
utadrettet pastor i Norkirken Molde. Oddvar 
Søvik, forfatter og pastor, nå pensjonist, blir 
også med som taler. Det samme gjør Isak Voie, 
ungdomspastor i Ytre Randesund Misjonskirke 
og teologistudent med Ansgar Høyskole i 
Kristiansand.

Foredrag og konserter
Foredraget i juli skiller seg litt ut fra andre lunsjforedrag, da det først begynner kl.14 
og det serveres middag rett etter foredraget. Forfatter og biskop emeritus Per Arne 
Dahl skal ha foredrag over temaet «Sårbarhetens kraft.» 

I juli lanserer tenoren Sveinung Hølmebakk sitt nye sangrepertoar. Bibelcampen på 
Strand blir et av de aller første stedene det er mulighet for å høre dette. Etter to 
tidligere forsøk, begge stoppet av reiserestriksjoner under pandemien, kan vi endelig 
ønske velkommen til konsert med Roland Utbult.

For alle generasjoner
Vi ønsker at Bibelcampen skal være et sted for alle generasjoner. Under bibeltimer 
og møter (unntaket er åpningsmøte) blir det eget opplegg for barna og ungdommene 
vil ha sin egen UngCamp. Lørdag samles vi - alle generasjoner - til «Strandlekene», 
der vi gjennom leker, konkurranser og utfordringer samler inn penger til 
misjonsarbeidet i regionen. Jenny Leirgul som har vært ettåring i Acta dette året vil 
ha et hovedansvar for opplegget for barna. Amanda og Isak Voie vil være 
hovedledere for UngCamp.

LevelUp - misjon
Fredag kveld inviterer ettåring i Acta, Isak Corneliussen, til «brettspillet» LevelUp-
misjon. Her vil vårt internasjonale arbeid være i fokus gjennom konkurranser og 
utfordringer. «Brettspillet» er ute i det fri og alle som deltar er levende brikker i spillet. 
Som lag/ land løser man oppgaver og utfordringer sammen.

Tilkobling og avkobling
Bibelcampen er dager for fornyelse og tilkobling til Guds ord. Det er også dager for 
avkobling. Nyte fellesskapet og sommeren. Det vil bli gitt tips og tilbud om både 
aktiviteter og turer. Du velger selv hva du ønsker å være med på av dette.

Hele eller deler av Bibelcampen
Ta med telt/ campingvogn, lei et rom på gjestehuset eller i en av hyttene. Bestill med 
eller uten mat. Mulighetene er mange. Fullstendig prisliste: normisjon.no/vebu. Det 
er også mulighet for å delta på deler av programmet

Forbønn
I ukene fremover er det fem talere som gjør sine forberedelser, det jobbes med 
progammet både for barn, ungdom og voksne. Vil du være med i et bønnenettverk 
for Bibelcampen? Du kan få tilsendt konkrete forbønnstemaer for dagene og ukene 
fremover. Ta kontakt med regionlederen.

DAGSPROGRAM
Torsdag 7.:
14.00: Lunsjforedrag

«Sårbarhetens kraft.»
Per Arne Dahl

15.00 - 17.30: Middag og registrering
18.00: Åpningsmøte for

Bibelcamp og Ungcamp
«Som barn i ditt hus.»
Isak Voie

19.30: Kveldsmat
20.00: Konsert

Sveinung Hølmebakk
22.00: Quiz

Fredag 8.:
08.00: Morgenbønn
08.30 - 09.30: Frokost
10.00: Bibeltime

«Om jeg kaller deg ved navn.»
Marit Elisabeth Berling

12.00: Fritid: lunsj, aktiviteter, turtips.
Åpning av bønnesti til 
Gamlefjell.

14.00: Fritid: aktiviteter og turtips.
16.00: Middag
18.00: Kveldsmøte

«Vi rekker våre hender frem.»
Peder Skjeldal

19.30: Kveldsmat
20.30: LevelUp - misjon
22.00: Bingo

Lørdag 9.:
08.00: Morgenbønn
08.30 - 09.30: Frokost
10.00: Bibeltime

«Kvardagskristen vil eg vera.»
Marit Elisabeth Berling

11.30 - 13.30: Strandlekene
13.30: Lunsj
14.30: Fritid: aktiviteter og turtips
17.00: Middag
19.00: Kveldsmøte

«Lær oss å gå.»
Marie Skarrebo Jørgensen

20.15: Noe å bite I
21.00: Konsert

Roland Utbult

Søndag 10.:
08.30: Morgenbønn
09.00 - 10.30: Frokost
11.00: Gudstjeneste

«Velt alle dine veie.»
Oddvar Søvik
Liturg: Marie S. Jørgensen

13.00: Søndagsbuffet

Det blir opplegg for barna under bibeltimene og 
kveldsmøtene. Ungdommene vil ha egen leir, 

UngCamp, men de vil være sammen med 
Bibelcamp på åpningsmøte, Strandlekene, Quiz 
og gudstjenesten søndag. Mer informasjon om 

programmet legges fortløpende ut på våre 
nettsider: normisjon.no/vebu

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


Søndagsbuffet 
serveres følgende 
søndager i 2022:

5. juni
3., 10., 17., 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

NY KLEDNING OG MALING
Denne våren er det utomhus som står i fokus på Strand. De siste årene har vi pusset opp og 
modernisert store deler av bygningsmassen innvending. Nå er det på tide å ta tak i de utvendige 
delene av Strand. Kledning på spisesalens endevegg har vært preget av råte og malingen har 
flasset av flere steder. Det har vært et lite vakkert første møte med Strand for våre gjester. Før 
påske ble kledningen byttet av en god gjeng dugnadsarbeidere. Nå er det en ny flott vegg med ny 
kledning, som er første møte for våre gjester. I løpet av året har vi også planer om å få montert et 
nytt Normisjons-skilt på denne veggen.

Etter påske har en dugnadsgjeng fortsatt med vasking av hele hovedbygget. Nå gjenstår det snart 
bare å få malt bygget. Det er et stort prosjekt å gjøre på dugnad, samtidig som vi sparer mange 
hundre tusen kroner ved å ikke sette dette bort til malerfirma. Håpet er å komme mer en halvveis 
før sommeren, og evt. fortsette med resten etter ferien. Vi trenger noen flere malere for at ikke 
oppgavene skal bli for overveldende. Har du lyst til å bidra? En dag eller flere? Gi gjerne beskjed til 
daglig leder på Strand. 

7.-10. JULI PÅ STRAND

Amanda og Isak Voie blir 
hovedledere på UngCamp. Amanda 
har vokst opp med leir på Strand, og 
har vært med både som deltaker og 
leder på utallige leirer. Hun har også 

vært ettåring i Acta VeBu. Til 
sommeren er hun ferdig utdannet 

lærer. Isak studerer teologi på 
Ansgar Høyskole. Han jobber også 

som pastor i Ytre Randesund 
Misjonskirke i Kristiansand. Isak 
taler på møtene på UngCamp.

FELLESSKAP

MØTER, GUDSTJENSTE OG UNDERVISNING

LOVSANG

RIBTUR, KLATRING OG KANOTURER

VOLLEYBALLTURNERING

BINGO, STRANDLEKER OG DROPPOINT X

Velkommen!
kr. 1.195,-  alt. inkl.

acta.no/vebu

RIBTUR I OSLOFJORDEN

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


LEDIGE STILLINGER
Vi søker etter medarbeidere som har mulighet - på 
frivillig basis - til å være med på større eller mindre 

oppgaver og prosjekter i Normisjon, Acta og på 
Strand. Vi tilbyr opptil flere kaffekopper, gode 

samtaler, trivelige omgivelser og godt fellesskap. 
Som medarbeider velger du selv når og hvor mange 

timer/ dager du ønsker eller kan bidra.

MALERE
Delta på dugnaden med å få malt hovedbygget på 
Strand. Målet er å få malt en god del før sommeren 

og ta resten over sommerferien.
Ta kontakt med daglig leder på Strand.

VAFFELSTEKERE OG SELGERE
St.Hansstevnet 23.juni.

10-12 selgere av pølser, hamburgere, vafler og 
kaker. Fordeles på to team av ca. 2 timers varighet 

(16.30 -18.30 og 18.30 - 20.30)
Ta kontakt med daglig leder på Strand.

Vaffelsteking på Bibelcampen.
Team på 2 personer på følgende tidspunkt:

Fredag 8. juli kl.21.00 - 22.00
Lørdag 9. juli kl.11.30 - 13.30 

og/ eller kl. 20.00 - 21.00
Ta kontakt med administrasjonsleder.

PARKERINGSVAKTER
Behov for 4-5 personer på St.Hans stevnet fordelt på 

to team av ca. 1,5 timers varighet, 
kl.16.00 - 17.30 og kl.17.30 - 19.00.

LEIRLEDERE
Voksne leirledere som kan være med på en hel leir, 

en dag eller en halv dag på leir. Leirer med behov for 
leirledere i sommer er:

Sportyfestivalen 19.-22. juni
Makspuls 28.-30. juni

Ta kontant med Actaleder.

VERTSKAP SØNDAGSBUFFET
Søndagsbuffetene på Strand har blitt svært 

populære. Nå trenger vi flere frivillige hender til disse 
søndagene. Oppgavene er ikke vanskelige og man 
kommer rask inn i dem. Det handler først og fremst 

om å være med å dekke bord, fylle på mat underveis 
og å ta imot middagsgjester. Oppvasken tar de 

ansatte på kjøkkenet seg av. Arbeidstid fra kl.11.30 - 
17.00. Vi har søndagsbuffet på følgende søndager 
dette året: 5. juni, 3.,10., 17. og 24. juli, 28. august, 

18. september og 23. oktober.
Har du lyst til å bidra en gang eller bli en mer fast 

bidragsyter? 
Ta kontakt med daglig leder på Strand.

ST.HANS PÅ STRAND 
23. JUNI 

Tradisjonen tro blir det også i år St.Hans markering på 
Strand. Det meste av programmet er nå klart. 

Ta gjerne med egen stol og bord.  
Alle generasjoner er varmt velkommen! 

Kl.17.00: Matsalg og åpen kiosk. 
  Vafler, grillmat, lapskaus  
  og rømmegrøt. 

Kl.18.00: Familiemøte 

Kl.19.30: Konsert m/ 
  Trude Kristin Klæboe 

Kl.21.00: St.Hans bålet tennes. 

Trude Kristin Klæboe har i flere år deltatt 
på Skjærgårdssang. Hun har samarbeidet 
med musikere som Frøydis Grorud, Per 
Erik Hallin, Jørn Hoel, Bjarne Brøndbo, 
Heine Totland og Trygve Skaug. 
Billetter fås kjøpt på Normisjons nettside 
eller ved inngangen.

kr. 200,-

Sommer på Strand
Søndag 3. juli
kl.11.00: Gudstjeneste

Liturg og taler: 
Sam Tore Bamle
Sang og musikk:
Gudmund Rambekk 
og Olav Soltun

kl.13.00-
16.00: Søndagsbuffet
kl.15.00: Kåseri
kl.16.30: Sommermøte

Taler: Sam Tore Bamle
Sang og musikk:
Gudmund Rambekk
og Olav Soltun.

Søndag 10. juli
kl.11.00: Gudstjeneste

Taler: Oddvar Søvik
kl.13.00 -
16.00: Søndagsbuffet

Søndag 17. juli
kl.11.00: Sommermøte

Taler:
Martha Irene Eriksrød
Sang: Laila Eliassen

kl.13.00-
16.00: Søndagsbuffet

kl.15.00: Kåseri
kl.16.30: Sommermøte

Tale: Svein-Tony Gårdsø
Sang: Laila Eliassen

Søndag 24. juli
kl.11.00: Gudstjeneste

Tale: Kurt Hjemdal
kl.13.00 -
16.00: Søndagsbuffet
kl.16.30: Sommermøte

Kåseri v/ Reidun Hjemdal

Kurt 
Hjemdal

Reidun
Hjemdal

Martha 
Irene 

Eriksrød

Sam Tore 
Bamle

Svein-Tony
Gårdsø

Oddvar 
Søvik



ÅRETS LEIRNYHET 
- KLATREVEGG PÅ STRAND
Acta, og særlig Actas ettåring, Andreas 
Tretteteig, har denne våren bygget klatrevegg 
på Strand. Veggen er 480 cm høy og 360 cm 
bred. Veggen er plassert på enden av 
gjestehuset mot sjøen. Her er det bygget en 
solid vegg som skal kunne være til glede for 
barn og ungdom i minst 10 år fremover. Når 
man klatrer oppover veggen blir man sikret via 
et topptau som festes til en sele rundt livet. 
Topptauet er festet i takkonstruksjonen. 
Konstruksjonenes svakeste ledd er sertifisert til 
å kunne bære ett tonn. Alle som skal sikre 
deltakere når de klatrer, må ha godkjent kurs for 
å kunne sikre. Det skal med andre ord være 
trygt å klatre på Strand. Vi tror og håper dette 
kan bli en morsom aktivitet på leir, og klatring 
tas selvsagt i bruk på leirene i sommer. Stor takk til Andreas som har planlagt og ledet 
hele dette prosjektet.

Siste nytt fra

REGIONEN

DANVIK FHS MED NY REKORD!
6.-7. mai gjennomførte Danvik fhs sin 24 timers 
direktesending til støtte for et av Normisjon og 
Actas prosjekter i India. I løpet av 24 timer 
klarte elevene på Danvik å få inn hele kr. 
183.565. Dette er ny rekord - igjen! 
Imponerende! Tusen takk!

NYTT REGIONSTYRE ER VALGT
Etter valget på regionens årsmøte 22. april har 
regionstyret følgende sammensetning. 

Leder
Ole Jørgen Storli, Sande Ikke på valg
Styremedlemmer
Morten Bjørkhaug, Sandefjord Ikke på valg
Øystein Kilde, Ål Ikke på valg
Reidun Bjune, Våle Ikke på valg
Mary Anette Skaaheim, Kongsberg Gjenvalgt
Endre Engvik, Tønsberg Gjenvalgt
Kari Stornes, Tønsberg Ny

Actas repr.
Gunn-Marit Eriksrød Selle Ansattes 

repr.
Svein-Tony Gårdsø Regionleder
Varamedlem
Gunnvor Kreken, Ål Gjenvalgt

Ole Jørgen Storli er 
regionstyrets leder frem til 
årsmøte 2023.

REVIDERT BUDSJETT
 FOR 2022 VEDTAS I JUNI

Regionstyret var tydelig allerede da budsjettet 
for 2022 ble vedtatt i januar, at heller ikke dette 
året ville bli et normalår. Det var spesielt 
utfordrende å budsjettere forventede inntekter. 
Regionstyret har derfor bedt om at det blir lagt 
frem et revidert budsjett til styremøte i juni.

Det er mye positivt å melde fra Strand for tiden. Etter mer enn to år preget av 
covid-19 er det igjen stor aktivitet og det er mange ulike grupper som booker Strand. I 
perioden fra mai og til ut i september er det også stor aktivitet på hverdagene. Det gir 
god grunn til optimisme også økonomisk. Samtidig ser vi at vi fortsatt har utfordringer 
rundt økonomien dette året. 

Vi startet 2022 med å kjøpe inn ny ovn på kjøkkenet til over kr.100.000, da den gamle 
ovnen gikk i stykker. Rett over påske stoppet frysen på kjøkkenet, og flere dyre deler 
måtte byttes ut. Strømregningene er svimlende for tiden (noe støtte får vi) og flere 
grupper som har besøkt oss denne våren, har vært færre enn det vi hadde forventet. 

For å komme i land i forhold til budsjett og for å kunne gjøre nødvendige 
vedlikeholdsprosjekter og nye investeringer i 2022, er vi også i år helt avhengige av 
gaver. Har du lyst og mulighet til å bidra med en gave er vi svært takknemlige for det. 

VÅRGAVEN 
TIL STRAND

Vipps: 11413
Kontonr.: 3000 14 71550

Merk gaven «Strand»



Takk for innsatsen!
Acta VeBu sitt 
ettåringsår er i 
ferd med å gå mot 
slutten! Det er 
med tungt hjerte 
at vi snart skal 
sende våre fire 
unge ut i verden 
på egen hånd. 
Samtidig er det 
med stor glede vi 
kan se tilbake på et innholdsrikt år med mange gode, morsomme og 
kreative stunder som har gjort Acta året 21/22 uforglemmelig!

Med denne gjengen har vi hatt samtalegrupper og ungdomskvelder for 
ungdommene i Norkirken Sandefjord, besøkt Actalag rundt i hele regionen 
fra Hemsedalsfjellene i nord til Vestfolds solkyst i sør. Aller lengst i sør har 
de hatt ekstra fokus på lag tilknyttet Norkirken Sandefjord, og oppfølging 
av unge ledere i foreningen i Tønsberg.

Ettåringene har bidratt inn i LIFT – ledertreningsopplegget til Acta VeB med 
å legge opp til spennende turer og helger med godt sosialt bidrag, 
underholdning og andakter. 

Sist men ikke minst, har de også utviklet LevelUp, et glimrende opplegg i 
form av en dagsleir som gjennom gåter, rebuser og oppgaver formidler 
bibelkunnskap på en engasjerende og spennende måte til barn. Dette ble 
arrangert i Hemsedal i mars i år med stor suksess! Acta vil ta med seg 
dette opplegget videre, og barna i regionen vil kunne nyte godt av dette i 
mange år fremover. 

Ettåringene har vært en kjemperessurs for Acta dette året, og vi er dypt 
takknemlige for innsatsen de har gjort! Noen av dem vil også være med på 
leirsesongen som ledere på barneleirene og på UngCamp i sommer, og 
det gleder vi oss stort til!

Kjære Jenny, Linnea, Isak og Andreas, tusen takk for innsatsen og lykke til 
videre!

Stein Joar Myrvang

Actaleder i VeBu

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

Ettåringene i Acta

Isak 
Corneliussen

Jenny 
Leirgul

Linnea 
Apeland

Andreas
Tretteteig

Sommerleirene 
2022
Etter to år med amputerte leirer, er nå endelig 
Acta tilbake med en fullspekka leirsesong for 
alle aldre. De fleste av leiren skal som vanlig 
skje her på Strand, og det blir en god blanding 
av gamle og nye aktiviteter å prøve seg på. 
Blant annet så vil Strand sin nye klatrevegg bli 
flittig brukt på de fleste av leirene, Actaleder 
Stein Joar Myrvang skal lære bort breaking til 
de som vil og det vil også bli tretoppklatring for 
de som tør. 

I tillegg til de gode, gamle leirene, 
Sportyfestivalen, , Makspuls og Minileir, vil 
Normisjon og Acta i år arrangere bibelcamp på 
Strand. Nytt av året er derfor Ungcamp, en 
egen ungdomsleir under bibelcampingen på 
Strand. Dette blir en leir full av spennende 
aktiviteter utenom det vanlige samt mye bra 
innputt. Uppdrag Paddan blir endelig arrangert 
i Sverige igjen, til glede for mange. Her blir det 
både byrebus og tur til Liseberg. 

Vi ønsker å skape den beste mulige 
opplevelsen for barna, og for det trenger vi 
ledere. Barn trenger oppfølging, og mange 
synes det er tryggere å være borte fra foreldre 
om de ser noen «voksne» ute på plassen. Vi 
satser på mange ungdomsledere, men vi 
trenger også voksenledere. En erfaren og trygg 
voksenleder er uerstattelig på leir, spesielt 
rundt leggetid og i spesielle situasjoner. 
Spesielt på Sportyfestivalen trengs det flere 
voksne, så hvis du har lyst til å oppleve leir 
igjen, og samtidig gi barn en enda bedre leir, ta 
kontakt  med Actaleder. 

Vi sees på leir!
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Returadresse:

Strand leirsted & gjestegård
Østerøyveien 233

3237  SANDEFJORD

MØTER, ARRANGEMENTER, LEIRER
MAI - SEPTEMBER

Arrangement Arrangør/ sted
MAI
21.-22.: Minileir Strand
24.: 99 åringen som ble 100 Nøtterøy
30.: Tur til Veierland Veierland

JUNI
5.: Søndagsbuffet Strand
7.: Lunsjforedrag Strand
19.-22.: Sportyfestivalen Strand
23.: St.Hans stevne Strand
28.-30.: Makspuls Strand

JULI
3.: Sommermøter Strand

Søndagsbuffet Strand
7.-10.: Bibelcamp Strand

Ungcamp Strand
7.: Lunsjforedrag Strand
7.: Konsert Strand
9.: Konsert Strand
10.: Gudstjeneste Strand

Søndagsbuffet Strand
17.: Sommermøter Strand

Søndagsbuffet Strand
24.: Sommermøter Strand

Søndagsbuffet Strand

AUGUST
11.-14.: Uppdrag Paddan Gøteborg
15.: Inspirasjonsdag, Strand

Galleri Normisjon
16.: Lunsjforedrag Strand
25.: Jubileum, Galleri Normisjon Ål
28.: Søndagsbuffet Strand
28.-
2.sept.: Hermontur Hermon
31.: Jubileum Hyggestund, 50 år Drammen

SEPTEMBER
8.: Busstur i Hauges fotspor Østfold
13.: Lunsjforedrag Strand
18.: Søndagsbuffet Strand
18.-25.: Jubileumsuke, 100 år Husøy
24.: Spot on misjon Danvik

Bakgårdskonsert med mer Drammen
24.-25.: Jubileumshelg, 100 år Tjodalyng

Vi tar forbehold om endringer i oppsatt program.
For mer informasjon, oppdateringer 

og påmelding:

normisjon.no/vebu
acta.no/vebu

strand-sandefjord.no

PÅMELDING TIL ACTAS SOMMERLEIRER:

acta.no/vebu

http://normisjon.no/vebu
http://acta.no/vebu
http://strand-sandefjord.no
http://normisjon.no/vebu
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