
 

I alt 34 utstillere - flere enn noen gang - 
hadde salgsboder på Strandtorget som 
gikk av stabelen på Strand siste fredag og 
lørdag i oktober. Vi tok en kjapp prat med 
tre av utstillerne for å høre litt om varene 
de solgte og om de var fornøyde med 
både arrangementet og eget salg. 


Helene Gudem og  
Kathe Margrethe Kittelsen sin 

salgsbod. 

Vi har vært med alle årene det har vært 
Strandtorget. Vi trives godt og har blitt 
veldig godt tatt i mot. Dette er et flott sted 
å være, sier den ene før det blir bekreftet 
av den andre. 


Denne gangen har vi gjort litt endringer i 
varebeholdningen. I stedet for en 
hovedvekt på «loppeting» har vi denne 
gangen gått for egenproduserte paier, 
syltetøy og oljer, forteller Kathe.  Alt er 
laget av grønnsaker vi har dyrket frem i 
vår egen kolonihage her i Sandefjord. 


Kathe påpeker videre at paiene virkelig 
har gått unna, og at de neste gang må 
lage enda flere av dem. Selv sto hun opp 
kl.06.30 den siste salgsdagen for å lage 
ferdig noen flere paier, også de ble utsolgt 
i løpet av dagen. Vi har også solgt bra 
med kransekakestenger avslutter Helene. 


En annen som har vært med på de aller 
fleste Strandtorg er Ellen Merete Grorud, 
også kjent som Ella. Hun har egen-
produserte produkter hentet fra det 
naturen har å tilby. 


Det er trivelig å være her, sier Ella, og det 
blir mange gode samtaler med folk. 
Mange er nysgjerrige på hva jeg lager. Jeg 
har solgt ganske bra også. Salget var nok 
bedre første dagen enn andre. 


Ella forteller videre at hun nå har gjort 
dette til en levevei. Hun har sagt opp 
jobben hun hadde, gitt ut egen bok og 
ønsker å leve av å reise rundt å ha kurs og 
foredrag. Hvis noen ønsker å gi bort en 
annerledes bok til jul er det bare å ta 
kontakt avslutter hun. (Boken kan fås ved 
å kontakte henne på nettsiden: 
ellassanking.no)


Ella sin salgsbod. 

En nykommer denne høsten er Egill 
Ansgar Jensen. 


Jeg er veldig godt fornøyd med 
plasseringen, sier han, og ser ut over hele 
møtesalen der han sitter på sin plass 
oppe på scenen. På hans salgsbod går 
det i smijernsprodukter; lysestaker, 
lysglober, adventsstaker med Betlehems-


Egill Ansgar Jensen sin salgsbod. 

motiv og taklamper med mer. Salget 
kunne ha vært bedre innrømmer han, men 
det hjelper jo godt på at dere her på 
Strand kjøpte en lysglobe (mer om denne 
annet sted i bladet.) 


Egill forteller at han hele sitt voksne liv har 
likt å lage «smijerns-produkter». Du får 
passe på å skrive smijern i anførselstegn 
sier han, for alt jeg lager er laget kaldt. 
Jeg bøyer og bøyer, pusser og pusser før 
jeg avslutter med å lakkere det jeg har 
laget. 


Han fortellere videre om hvem som har 
kjøpt noen av hans produkter. Listen er 
imponerende. Jeg har solgt lysglober til 
kirker fra Vadsø og helt ned til Lyngdal. To 
lysglober har også havnet på Færøyene, 
den ene av dem i domkirken der. 


Ønsker noen å se - eller bestille - noen av 
produktene mine så har jeg egen 
Facebook-side avslutter han. (Facebook: 
eaj-design.)


***


Gjennom salg i kafeteria, utlodning, egne 
bakevarer med mer fikk Strand inn ca. 
56.000 kroner disse to dagene. 


Nytt Strandtorg planlegges i 2023.
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Tre på torget

http://ellassanking.no


Andakten 
Ora et labora - be og arbeid. 

« Bærerne gjorde arbeidet sitt ved å 
bære med den ene hånden og holde 
våpenet med den andre. » 


(Nehemja 4, 17)


Det er alle mann til arbeid når vi i Nehemja leser 
om hvordan bymuren blir bygget opp på 
rekordtid. Det er hardt arbeid. Side om side, 
skulder ved skulder arbeider de inntil bymuren 
står ferdig. 


Det går an å ha to tanker i hodet på samme tid, 
sies det. I livet med Jesus og i tjenesten for 
Ham handler det mye om å gjøre to ting 
samtidig. 


I sommer leste jeg noen biografier om 
misjonærer som var født og oppvokst i 
Hallingdal. Et par av dem dro til Nepal, en til 
Ecuador og en annen til Kina. Det var sterk 
lesning; trosstyrkende og utfordrende. 


Trosstyrkende fordi det var vitnesbyrd, mange 
vitnesbyrd, om hvordan Gud grep inn i store og 

små utfordringer i deres liv og tjeneste. 
Trosstyrkende fordi de alle sammen hadde 
mange vitnesbyrd om hvordan mennesker 
hadde tatt i mot Jesus som sin frelser. 


Men det var også utfordrende lesning. Hver 
gang jeg spurte meg selv om hvorfor de så ofte 
opplevde at Gud grep inn i deres og andres liv, 
fant jeg det samme svaret; de ba! De ba der de 
var. De ba før store beslutninger. De ba mens 
de arbeidet. Bønnen gikk hånd i hånd med 
arbeidet. 

Jeg liker å jobbe med prosjekter, og har ikke 
noen problemer med å flere baller i lufta på 
samme tid. Min utfordring, og det jeg må øve 
meg på, er å kunne bære (arbeide) med den 
ene hånden og holde våpenet (bønnen) med 
den andre. Ora et labora - be og arbeid.


Da Nehemja fikk høre at bymuren rundt 
Jerusalem lå i ruiner står det; «Da jeg hørte 
dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i 
flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens 
Gud.» Nehemja begynte i bønn før en eneste 
stein ble lagt på muren. Bønn, direktekontakt 
med oppdragsgiveren, var våpenet han brukte 
for å lykkes. 


Misjonærene jeg leste om i sommer lot bønn og 
arbeid gå hånd i hånd. Jeg har mye å lære av 
deres «arbeidsmoral». 


Svein-Tony Gårdsø 

Bønnebok 2022 
Under 
Bibelcampen i 
sommer ble ny 
bønnebok 
lansert. Det er 
44 personer 
som har 
skrevet hvert 
sitt lille stykke i 
tilknytning til en 

bibeltekst og det er satt inn bønneemner 
for hver dag. Denne høsten har boka blitt 
distribuert ut til mange av våre foreninger 
og menigheter. 


Har du ikke fått tak i boka? 

Ta kontakt med regionkontoret. 


Boka er gratis, men det koster selvfølgelig 
en del å produsere den. Du vil derfor finne 
en giro i boka med muligheter for å gi en 
gave. Det er også mulig å vippse en gave 
til 11413 og merke det med «bønnebok» 
dersom du ønsker å støtte oss på denne 
måten. Det aller viktigste med bønneboka, 
er å sette fokus på bønn i regionen og 
kunne kjenne på fellesskap også i 
bønnearbeidet. 

LYSGLOBE KJØPT 
TIL STRAND 

Når vi ser på bookinger for 2023 er 
det i hovedsak to type grupper 
som skiller seg ut blant gjestene. 
Det ene er konfirmantleirer som 
kommer utover våren, og over 
sommeren står menighets-
weekender i kø, i tillegg til våre 
egne og andres barne - og 
ungdomsleirer. Ofte har gjestene 
etterspurt lysglobe eller en annen 
enkel måte å tenne lys på under 
gudstjenester eller 
kveldssamlinger. Nå har vi endelig 
fått kjøpt vår egen lysglobe!


I 2021 gikk to engasjerte venner av 
Strand bort, Kåre Steen Larsen og 
Ragnar Degnes. Begge ønsket at 
minnegave skulle gå til Strand. Det 
var vi veldig takknemlige for. I 
våres ble ny utsmykning med kors 
og talerstol produsert og kjøpt inn 
med penger fra disse to 
minnegavene. Fortsatt var det 
penger igjen, og nå har vi 
komplettert det sakrale i rommet 
med lysglobe. Det håper vi mange 
vil sette pris på og vi håper 
lysgloben kan glede mange.


Egill Ansgar Jensen som har laget 
lysgloben forteller at denne globen 
er praktisk. Den er laget med 
lavere høyde, slik at den er 
tilpasset barn. Vekten er heller ikke 
for høy. Dette er plass til 24 lys i 
Globen. Selve Globen kan dreies 
rundt, slik at den også er tilpasset 
de som har bevegelses-
hemninger. Selve globen kan løftes 
av. Det forenkler rengjøringen. 
Globen er håndarbeid og Egill 
forteller at han «legger hele sin 
sjel» i at globene han lager skal 
være enkle, stilrene og 
funksjonelle, og ikke minst være 
med å forskjønne stedet den er 
tenkt plassert. 



SPISESALEN BLIR SOM NY 

Rundt nyttår 2019 ble spisesalen pusset opp. Nytt 
eikeimitert linoleumsgulv ble lagt. Siden den 
gangen har tusenvis av mennesker tråkket inn og 
ut av spisesalen i all slags vær. Det har blitt servert 
mange måltider og utallige fredagstacoer har delvis 
endt på gulvet fra små barn. Nå var det på høy tid 
med en grundig vask av gulvene. Til vanlig bruker 
vi rengjøringsfirmaet ABK Renhold til rengjøring av 
hovedbygg og hytter, og av Gjestehuset i 
høysesong. Firmaet tok også denne oppgaven og 
skuret ned gulvene i spisesalen. Tre ansatte fra 
firmaet rengjorde gulvene i løpet av en formiddag 
og plutselig så gulvene så godt som nye ut. Om litt 
gleder vi oss igjen til å ta i mot nye gjester i en 
nyvasket spisesal.

SØNDAGSBUFFET 
Søndagsbuffet har gått sin seiersgang i 
2022. 11 søndager har vi servert middag 
med dessert. Totalt har vi registrert 642 
betalende gjester, i tillegg til en del solgte 
gavekort. 


Disse søndagene hadde ikke latt seg 
gjennomføre uten en god gjeng med 
frivillige. Noen har bidratt en eller to ganger, 
mens andre har vært trofaste medarbeidere 
de fleste av søndagene. Tusen takk til alle 
frivillige som har bidratt med dugnads-
arbeid! Dette har ført til at lite av inntektene 
har gått til lønn, men heller har bidratt til å 
bedre økonomien på Strand. I tillegg har de 
frivillige i stor grad bidratt til en hyggelig, 
imøtekommende og god stemning i 
spisesalen disse søndagene. 


Gjestene som har valgt å legge søndagene 
til Strand, har uttrykt stor glede over 
søndagsbuffetene. Noen kommer igjen 
søndag etter søndag. Søndagsbuffeten 
fungerer også som et sosialt møtepunkt. I 
september fylte åtte stykker fra Sandefjord 
menighet et bord, og hadde det riktig så 
hyggelig. I oktober var en stor gjeng på 14 
stykker fra Våle på Strand og spiste middag 
og dessert sammen. Etter middagen trakk 
de inn i peisestua og fortsatte den gode 
samtalen der. Samme søndag var en annen 
familie samlet rundt et stort bord og hadde 
en liten markering. Det er hyggelig å se at 
søndagsbuffeten har en misjon langt utover 
det å bidra til ekstra inntekt for Strand.


I 2023 blir det noen færre søndager med 
søndagsbuffet, hovedsaklig fordi det er mer 
utleie på Strand. Datoer for 2023 kommer 
nærmere nyttår. 

KOMLEKVELD 8. MARS


1.november hadde vi planer om å arrangere komlekveld på Strand. 
Kvelden ble utsatt pga sykemeldinger og for lite markedsføring. Ny 
dato er nå satt. Hold av 8. mars kl.18.00, da inviterer vi til komlekveld 
på Strand.


Med oss denne kvelden blir tidligere kulturjournalist i Vårt Land, Olav 
Solvang. Han har skrevet boken «Rytmer i hjertet», en bok på ikke 

mindre enn 645 sider! På komlekvelden skal han kåsere om den kristne musikkens historie i 
Norge. Det blir musikk og allsang underveis i kåseriet. 


Hold av kvelden! Det er allerede nå mulig å melde seg på til tlf.: 404 97 514


Pris pr. person: kr. 390,-


Nærmere 900 på 
Lunsjforedrag! 

Med kun tre lunsjforedrag igjen dette 
året, to på Strand og ett på Danvik 
folkehøgskole, kan vi allerede nå slå 
fast at vi totalt nærmer oss 900 
personer på årets lunsjforedrag.


Denne høsten har vi startet med 
lunsjforedrag på Danvik fhs. Noen av 
disse vil være i samarbeid med 
skolen, der også elevene på Danvik 
vil være med. Vi satser på 1-2 
lunsjforedrag i semesteret på Danvik. 


I november blir det foredrag med 
TV2-journalist Kadafi Zaman på 
Danvik, der også alle elevene blir 
med. Kadafi Zaman har vært 
journalist i 20 år. Høsten 2021 ga han 
ut boken «Den norske drømmen» til 
strålende kritikker. Foredraget er 
bygd rundt denne boken. 


Kafafi forteller med varme og 
innlevelse om sine røtter, oppvekst 
og ikke minst det han brenner for: å 
formidle nyheter til det norske folk. 
Alt fra jakt på gangstere og 
ekstremister til dekning av kriser og 
konflikter. Med engasjement, alvor og 
stor porsjon humor snakker han om 
livets tilfeldigheter og om 
kjærligheten til Norge. 


Velkommen til Lunsjforedrag - nå 
også på Danvik.


LUNSJFOREDRAG  
DANVIK FHS. 

Kadafi Zaman 

Den norske 
drømmen 

17. november kl.12.00 

Påmelding: 

normisjon.no/vebu/


Tlf.: 406 03 097


Pr. person kr. 350,- 

http://normisjon.no/vebu/


Bodil Nordjore 

Joletradisjonar i eit historisk perspektiv   

6. desember kl.12.00

Påmelding 
normisjon.no/vebu/ 

Tlf.: 406 03 097 

Kr. 300,-

LUNSJFOREDRAG  
STRAND Julegavetips 

Du kan nå kjøpe 
gavekort på 

søndagsbuffet og 
lunsjforedrag på 

nettsiden vår: 
normisjon.no/vebu/

http://normisjon.no/vebu


BIBELHELG 
Våle Menighetshus 

Svein Granerud 

Fredag 18. november kl.19.00


Forsoningen 

Lørdag 19. november kl.19.00


Kristen i 2022 
Det blir sang og musikk av Elisabeth, Helge, 

Torstein, Randi og Clas Lindhjem.


Søndag 20. november kl.17.00


Å se det store bilde 

Enkel bevertning under alle møtene. Kollekt.

Våle Menighetshus

Gjekstadveien 16


3178 Våle

Få med deg høstens Bibelhelger  
i Sandefjord og Våle! 

Norkirken Sandefjord og Våle Normisjon i samarbeid 
med Normisjon regionalt inviterer til to innholdsrike 

bibelhelger nå i november. 


Fyll opp bilen og sett kursen mot Norkirken 
Sandefjord og Våle Normisjon. 


Sammen er vi Normisjon. 



NORMISJON 
- region Vestfold og Buskerud 

Regionleder

Svein-Tony Gårdsø 

svein.tony.gardso@normisjon.no

Tlf: 953 36 440


Administrasjonsleder

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


Post - og besøksadresse:

Østerøyveien 233 
3237 Sandefjord


Kontonummer:

3000 14 71550 

Vipps:

11413 

Nettsider 
normisjon.no/vebu


acta.no/vebu


Økonomi og tiden fremover
 
2022 blir ikke et godt år for Strand, økonomisk sett. Ved utgangen av september 
viser regnskapet ca. 1 million kroner i minus, der avskrivningene utgjør 488.000 
kr. Oktober ser ut til å kunne gå omtrent i balanse, mens november og desember 
tradisjonelt er underskuddsmåneder. Ifølge budsjettet for 2022 skulle vi gå med et 
lite overskudd dette året, men det går altså ikke slik.

Hva er årsaken til det, er naturlig å spørre seg. Enkelt sagt er det for høye 
kostnader og for lav inntjening. Prismessig ligger vi allerede høyere enn våre 
sammenlignbare konkurrenter, men med mindre drift i ukedagene, blir likevel 
inntjeningen for liten. I 2022 har også mange grupper blitt færre enn forespeilet 
og noen få grupper har også avlyst. Da blir kostnadene for høye per gjest som 
bor på Strand. De siste to årene har vært preget av uforutsigbarhet. Det har vært 
vanskelig å se reelle tall på inntjening og driftskostnader. Dette fordi vesentlige 
deler av omsetningen har falt bort i perioder, og blitt erstattet med 
kompensasjonsordninger. Vi har lært en del dette året, og ser nå lettere hvilke 
grupper som er attraktive for Strand og hvilke grupper vi kanskje heller bør si nei 
til, eller prise vesentlig høyere. 

Staben har nå gjort flere grep for å bedre situasjonen for 2023.
• Døgnprisene er økt.
• Mindre grupper takker vi nei til.
• Vi har blitt mer restriktive til små grupper i høysesong.
• Vi jobber for å fylle mer opp med grupper i sommersesongen.
• Vi har startet arbeidet med mer målrettet markedsføring mot skoler og 

skoleturer. 
• Vi øker sengekapasiteten i Gjestehuset på flere rom.
• Regionstyret har satt ned et utvalg for å finne fremtidens driftsmodell for 

Strand.

Det er mye fokus på strøm og strømkostnader for tiden. Strand har heldigvis hatt 
en god strømavtale gjennom KNIF. Tallene viser at vi ved utgangen av oktober 
hadde totalt 317.000 kr i strømregning mot 163.000 kr i samme periode i fjor. I 
perioden januar til utgangen av juni har vi fått 103.000 kr i strømstøtte og for juli-
september får vi ytterligere 72.000 kr i støtte. Dette er kjærkommen støtte i et 
krevende år.

Når det gjelder 2023 har vi aldri hatt så mange bookinger per oktober som vi har 
nå. I skrivende stund har vi bare noen få ledig helger igjen i 2023 frem til 
desember. Det er veldig bra. Det er også mange bookinger for sommeren og 
spesielt i august. Vi har stor tro på at 2023 kan bli et godt år. 

LUNSJFOREDRAG STRAND 
Lars Inge Magerøy 

Da Norge ble luthersk. Fra Wittenberg til Nidaros. 

8. november kl.12.00 

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

Kr. 300,-

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


TWEENS 10.-13. ÅR
ACTA.NO/VEBU

25.-27.
NOVEMBER

I SAMARBEID MED:

16. desember er det klart for Acta sin tradisjonelle 
julegalla på Strand leirsted. Vi rigger til festsalen og 
gjør klar til stor feststemning denne kvelden for alle 
som er engasjerte i Acta.


Det blir god mat, underholdning og hyggelige folk i 
finstasen. Det vil bli mulighet for overnatting fra 
fredag til lørdag på Strand med enkel frokost dagen 
etterpå.


Styret er i gang med planleggingen, og etter at 
fjorårets galla ble stoppet av nedstengning gleder vi 
oss til å endelig igjen kunne ha julegalla i Acta 
VeBu!


Påmelding til julegallaen: acta.no/vebu

Dette er året hvor Acta lanserer gamingleir som vårt nye leirkonsept! Vi vil gjerne 
være med å legge til rette for at dette er en aktivitet barna også kan drive med på 
leir. Vi vet at mange barn og unge bruker mye tid på gaming og vi mener det er fint 
å gi dem en arena hvor de kan game og samtidig få oppleve alt det gode man får 
ut av en leir. Dette vil foregå som en klassisk leir, med fellesskap, andakter, 
undervisning og aktiviteter, men det vil også bli lagt opp til egne bolker hvor vi 
gamer sammen. Vi har med noen av ettåringene våre fra i fjor samt noen av 
ungdommene i Acta sitt LIFT som ledere.


25.-27. november braker det løs på Strand! Vi gleder oss til en spennende helg, 
hvor vi topper mørketida med innendørs gaming, sosialt, trosfellesskap og ikke 
minst SuperBowl lørdag kveld med turneringer og konkurranser innen kjente og 
kjære dataspill. 


I skrivende stund er det rundt 20 påmeldte deltakere. Vi har fortsatt noen ledige 
plasser dersom dere kjenner noen som kunne tenke seg å være med på Acta 
VeBu sin første gamingleir. Påmelding: acta.no/vebu


• 135 000 kroner 
brutto kom inn 
på regionens 
loppemarked på 
Gjennestad i 
oktober. 


• Det er satt ned 
en ressurs-
gruppe for 
Strand som skal 

se på driftsmodell og investerings-
behov for Strand. Gruppa består av 
Endre Engvik (Tønsberg), Øystein Kilde 
(Ål) - begge medlemmer av 
regionstyret - og daglig leder på 
Strand, Ruben Heitmann. 


• I oktober var staben på en ukes turné i 
Hallingdal. Normisjonsforeninger og 
Actalag på Ål, Gol, i Hemsedal og på 
Geilo ble besøkt.


• I oktober markerte Galleri Normisjon 
på Ål sitt 5-årsjubileum med 
mannekengoppvisning, minikonsert 
med B-karad´n og breaking med 
Actaleder Stein Joar Myrvang på 
Ålingen, kjøpesenteret i bygda. Over 
100 personer fikk med seg dette 

showet, der de frivillige i butikken også 
tok oppgaven som mannekenger.


• 24.-25. november har staben satt av til 
planleggingsdager. Målet for disse 
dagene er å «lande» alle regionale 
arrangementer, leirer og møter for 
2023. 


• Vi er godt i gang 
med å finne 
temaer og 
foredragsholdere 
til neste års 
Lunsjforedrag 
både på Strand 
og på Danvik. 
Den første som 
har bekreftet at 
han kommer er 
Einar Lunde, som kommer til Strand 

18.april. Tema for hans foredrag blir 
«Spioner på safari.» Vi satser på at vi 
nærmere jul skal kunne gå ut med en 
fullstendig liste over foredragsholdere 
og tematikk for 2023. 


• Torsdag 9. februar kl.18.00 inviterer vi 
alle frivillige medarbeidere i Normisjon, 
Acta og på Strand til 
MEDARBEIDERFEST på Strand. 
Hold av kvelden. Program kommer 
senere. 


• 11. juli 2023 er det 80 år siden vi 
kjøpte Strand. Titusener av barn og 
ungdom har vært på leir på Strand, og 
stedet har vært et samlingspunkt for 
kretsens og senere regionens mange 
misjonsvenner. Jubileet vil bli markert 
både på Strand og i lokale foreninger 
med ulike arrangementer. Mer om 
jubileumsprogrammet kommer over 
nyttår. 


• Neste år vil vi ha stort fokus på 
internasjonal misjon med 
utgangspunkt i misjonærer fra 
Hallingdal. Vi har mange spennende 
ideer. Mer om det senere.


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


Returadresse: 
Normisjon - region Vestfold og Buskerud 

Østerøyveien 233 - 3237 Sandefjord

  

Køyeseng med sofa

Kr 16.000,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med seng

Teppe

Kr 300,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med teppe

Gardinstang

Kr 350,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med gardinstang

Gardiner

Kr 600,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med gardiner

Sengeteppe

Kr 800,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med sengeteppe

Gulv

Kr 8.000,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med gulv

Maling

Kr 1.500,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med maling

Sengekappe 2 stk

Kr 400,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med sengekappe

Nattlamper, 2 stk

Kr 800,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med nattlamper

Garderobe

Kr 2.000,-

Kontonr: 3000 14 71550
Vipps 11413
Merk med garderobe

Vi lager familierom på Strand. Bli med og gi!

I 2020 da pandemien stengte ned Norge 
bestemte vi oss for at det var en gylden tid 
til å pusse opp 1. etasje i Gjestehuset. Nå 
står 2. etasje for tur. Hovedhensikten med 
prosjektet er å øke antall senger på 
rommene. Det gir oss flere fordeler:
1. Mer praktisk med fire eller fem senger 

på rommet, fremfor to senger og en 
sovesofa som i dag.

2. Rom med fire og fem senger gir oss 
bedre inntjening og lavere kostnader per 
gjest.

3. Større grupper får plass i Gjestehuset.
4. Oppussede rom gjør Strand mer 

attraktivt og øker betalingsvilligheten hos 
gjestene.

5. Acta kan samle flere leirdeltakere i 
samme overnattingsbygg.

På grunn av den krevende økonomien på 
Strand, har regionstyret bedt staben om å 
vise nøkternhet med oppussingen. 

Oppussing er kostbart. Likevel mener vi det 
er lønnsomt over tid. En ekstra seng på 
konfirmantleir vil gi oss 1400 kroner mer i 
omsetning i løpet av en weekend. I dag er 
det 20 senger og åtte sovesofaer i 2. etasje. 
Dersom vi øker sengekapasiteten til 45 gir 
det oss 17 senger og potensielt 23 800 
kroner mer i omsetning i løpet av en helg. I 
løpet av relativt få grupper vil man altså 
tjene inn denne investeringen. Totalt øker vi 
antall senger fra 40 senger og 18 
sovesofaer i 2019 til 95 senger i Gjestehuset 
i 2023 slik planen er nå.

Prosjektet vil hovedsaklig gjennomføres i 
desember 2022 og januar 2023. Da vi 
pusset opp 1. etasje, fikk vi inn nesten 
280.000 i gaver. Det ga oss god hjelp til å 
gjennomføre et kostbart prosjekt i en 
økonomisk vanskelig tid. Også nå er 
økonomien krevende, og igjen trenger vi 
gaver for å komme i land med prosjektet. 
Ønsker du å bidra med en liten eller stor 
gave for å lage familierom i 2. etasje i 
Gjestehuset er vi takknemlige for det.

Nå pusser vi opp 2. etasje i 
Gjestehuset!

Løpeseddelen over brukte vi også ved forrige innsamling. De fleste prisene har økt 
siden den gang, men den gir en god oversikt over hva som er behovet. Takk for gaven!


