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Jul på Strand
Nesten 250 personer har kost seg med 
julemat på Strand i november/ desember. 
Sara, med hjelp fra Sølvi og Reidar, har 
servert oss nydelig ribbe og pinnekjøtt med 
masse deilig tilbehør. I tillegg fikk gjestene 
sild, laks, spekemat og andre gode, kalde 
retter. Riskrem og karamellpudding til 
dessert hørte også med. Under lunsjene fikk 
vi minikonsert med Mari Bonden og Tor Arne 
Teien, noe som ga lunsjen det lille ekstra. 

Julebordene på 
kveldstid inneholdt 
full konsert. Først 
med mannskoret 
Sønner av døtre og 
uken etter med 
Sveinung 
Hølmebakk. Begge 
konsertene var med 
på å bidra til lun 
julestemning for 
tilhørerne. Til 
konsertene kom det 
også flere gjester 

som bare ville ha konsert og ikke julebord. 


Lunsjforedraget med Bodil Nordjore var også 
en suksess og latteren satt løst selv om noen 
strevde litt med dialekt fra øvre Telemark. 
Noen nyttige mattips fikk vi også og på 
baksiden av bladet står det en oppskrift på 

tomatsild som Bodil 
anbefalte.


Det er hyggelig å 
pynte Strand til jul 
og vi håper 
arrangementene har 
vært en trivelig 
avveksling for alle 
som har vært innom. 
Staben har blitt 
ganske gode på 
rigging og dekking 
av bord, og det har blitt noen skritt mellom 
kjøkken og festsal, ikke mist på kjøkkenet for 
de som har jobbet der. Mange positive og 
hyggelige tilbakemeldinger gjør det vel verdt 
alle skrittene. 

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

Sveinung 
Hølmebakk.

Bodil Nordjore.

Mye folk i en julepyntet festsal.

Når tre og krybbe er satt opp. 
Når tre og krybbe er satt opp 


og juletreet tent 

og tankene har stanset 


ved en undring himmelvendt: 

Jeg ser et spedbarn krybbelagt, 


små fingre, føtter, tær, 

og vet det er Guds evighet 


som har tatt bolig her.


Jeg spør: Barn, si meg - fryser du?

Er natten lang og kald?


Er strået hardt og stikker?

Vil du hvile på mitt fang?


Han svarer: De skal stikke meg

hardere en gang, 


Men syng du «Ære være Gud» 

slik englekoret sang.


Jeg spør: Barn, hvorfor er du svøpt 

i filler rundt din kropp? 


Jeg gir deg alle pengene 

jeg har med flid spart opp. 


Han svarer: Alt som er, er mitt

- jord, himmel, Melkevei, 


så gi det til de fattige, 

da har du gitt til meg.


Jeg spør: Barn, er det ingen ting 

å gi deg fra meg selv? 


Jeg ønsker, barn, å gjøre godt, 

jeg vil deg bare vel. 


Han svarer: Det er noe 

du kan gi i gavmildhet: 


din synd og selvfordømmelse 

all sår samvittighet.


Når tre og krybbe er satt opp

og julelyset tent


og tankene har stanset

ved en undring himmelsendt:


Guds hjerteslag, Guds pust og gråt 

så nær, alt svakt til tross.


Guds evighet i barnekropp.

Guds nåde bor blant oss.


Tekst:  
Anne Kristin Aasmundtveit



Andakten 
Alle trenger å bli sett. Vi vet det og vi hører det stadig i forbindelse 
med skole, arbeidssted og fritidsaktiviteter. Vi har alle forskjellige 
strategier for å bli sett. Noen er høylytte, noen jobber knallhardt for å 
stige i gradene, noen går til ekstreme ytterligheter for å bli sett. Og 
all oppmerksomhet er bedre enn å ikke bli sett.


I første Mosebok 16 hører vi om Hagar som rømte fra Sara etter å 
ha blitt ydmyket av henne. I ørkenen får hun besøk av en engel som 

snakker med henne og gir henne løfter. Og i vers 13 står det: Da satte hun dette navnet 
på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg». 


Vi hører om flere i det gamle testamentet som opplever at Gud ser, men det er først i det 
nye testamentet av Gud virkelig viser for verden at han ser. Han kommer selv ned. Han 
kom for å vise at han elsker, at han ser, at han vet hvordan vi har det. Gud ble 
menneske. Gud opplevde på kroppen det vi også gjør. Jesus møtte mennesker da han 
var her på jorda og han så dem: Kvinnen ved brønnen, Sakkeus, Kvinnen som ble 
grepet i ekteskapsbrudd, den blinde Bartimeus, spedalske, syke og sultne. Han så hver 
enkelt og møtte dem med det de trengte. Og til slutt gikk han i døden og tok alle våre 
synder på seg og ga oss det vi trenger aller mest: tilgivelse og frihet.


Nå trenger han oss for å vise at han fortsatt ser og elsker. Vi har faktisk fått det i 
oppdrag å elske mennesker. Og skal vi elske noen, må vi se dem. Ikke med 
fordømmelse eller utålmodighet, men med det varme, kjærlige blikket til Jesus.


Alle trenger å bli sett. Gud ser. Vi må få formidlet det til mennesker rundt oss som 
lengter etter å bli sett. La oss bruke førjulstida til å se mennesker med Jesu blikk. Til å 
vise folk hva jula virkelig handler om. Og når vi har trent på det i denne tida, kan vi 
fortsette resten av året når ikke julelys, omvendte nisser og ekstra fokus på andre er så i 
«vinden».


Velsignet adventstid og jul!


Gunn-Marit Eriksrød Selle
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Strand 80 år i 2023 
Olav Eeg - Ols (1924-2014), er en leder 
generasjoner av leirdeltakere har minner 
om. Han debuterte som leirleder på 50-
tallet og avsluttet sin lederkarriere på 
begynnelsen av 2000-tallet, nærmere 80 
år gammel.


Neste år er Strand 80 år. Som en 
«oppvarming» til neste års jubileum tar vi 
med noen linjer fra fortellingen «Om 
Jesus. Om fattern.», skrevet av forfatter 
og filmskaper Harald Rosenløw Eeg, 
yngste sønn av Ols.


«Det var på den tida det var snø i 
Tønsberg. Det var på den tida folk gikk i 
kirken på julaften. Det var på den tida 
familien vår var som den skulle. Det var 
på den tida det veksla mellom ærverdige 

Domkirken midt i byen eller Solvang-
kirken, arbeidskirken nede i gata, på 
julaften. En pendel mellom høytid og 
pragmatikk. Det var da gatene blei 
dempa av snøen, nesten som om 
asfalten var mjuk. Og familien var på 
plass for å feire at Jesus var født. 
Uansett hvem som var på besøk eller 
hva vi måtte tenke om resten av 
programmet tvang fattern, og sikkert 
muttern også, oss til å gå i kirken. Inni 
meg brant en ild, kanskje ikke bare for 
Jesu bursdag, kanskje ikke bare for 
tanken av julekaker og medisterkaker, 
men like mye for drømmen om nye 
skøyter, en legoeske eller fire. Nye 
hansker eller brettspill. Som kunne ligge 
under treet. 


Og når jeg satt der i en stivpynta 
domkirke, blei jeg liksom løfta. For 

uansett hvor mye du kunne drømme om 
materielle goder, blei julens budskap 
hamra inn i ørene mine. For det var 
ingen som sang høyere enn fattern i 
Tønsberg domkirke. 


I Bibelen står det om evig liv. Og da er 
det lett å tenke på fattern. Han var en 
evig leirgutt, en seig sprinter, en 
forbeder av dimensjoner, en hagemann 
som ikke ga seg før siste ugresset var 
luka. Han var en fyr som hadde alt som 
skulle til. Han hadde humøret. Han 
kunne snakke med en stein, og få 
livshistorien av en fremmed på toget, 
spesielt hvis han kunne snakke tysk.»


Historien om Ols kan i sin helhet leses i 
julemagasinet «I de dager» utgitt av NMS 
og Bibelselskapet. Magasinet fås kjøpt i 
lokale bokhandlere. Magasinet anbefales.
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Actas Gamingleir


I følge Medietilsynets undersøkelse fra 2020 om unges spillevaner så spiller 96% av 
gutter og 76% av jenter dataspill. De «gamer» som det heter på fagspråket. Dette 
hadde Actaleder Stein Joar Myrvang plukket opp, og etter å ha hørt at Actas 
nasjonale gamingleir, Respawn, var en suksess, bestemte Acta VeBu seg for å lage 
en egen lokal gamingleir på Strand. Det var absolutt det rette valget.


Fredag 25. november kom det 28 deltakere med foreldre til Strand. De fleste med 
store bagger, for gamingutstyr tar ikke akkurat liten plass. Alle fikk utdelt hver sin pult, 
stol og strømuttak og så var det bare å rigge opp. Dette gikk overraskende bra 
ettersom alle fikk internett og strøm uten noen store komplikasjoner. Etter dette fikk 
foreldrene en smakebit av Actas konferansier for helgen, «Gamingcamp Al» eller 
Gamingleir kunstig intelligens på norsk. Denne kunstige intelligensen ledet oss 
gjennom helgen  og fikk Stein Joar opp på scenen, som så kunne jage ut alle foreldre. 
Nå skulle gamingen begynne!


Alt i alt ble dette en veldig varierende helg med mye forskjellig program. I tillegg til en 
del gaming eller LAN (Local Area Network) hadde lederne kommet opp med litt 
program og underholdning. På fredag ble det «Minigames med Isak og Andreas», der 
deltakerne måtte gjennom fem forskjellige småspill, som å lukte seg frem til 
camemberten eller ha håndbak med en leder. Leiren hadde også noen uteseksjoner 
hvor deltakerne fikk prøvd seg på strategi og kroppskontroll gjennom leker og Actas 
egen multigolf. Det ble god stemning og engasjerte barn, tross det dårlige været. 


For å toppe leiren ble Gamingleirens kunstige intelligens «sabotert» lørdag kveld. Da 
måtte alle deltakerne få seg roller og så spille det populære mobilspillet «Among Us». 
Forskjellen var at de måtte spille dette i virkeligheten og ikke på mobilen. De måtte gå 
rundt i bygningene på Strand og gjorde oppgaver samtidig som de skulle prøve å 
finne sabotørene. Det endte med at sabotørene vant etter opphetede diskusjoner 
angående hvem som kunne sabotere.


Alt i alt var dette en stor suksess. Både andakter ved hjelp av spillet Minecraft, 
turneringer i diverse spill og generell gaming fungerte helt strålende med minimalt av 
sure miner. Vi gleder oss stort til å kjøre på med gamingleir neste år.

BREAKING I ACTA 
Breakdance har gjort sitt inntog i regionen og flere steder har det dukket opp små 
dansegrupper med ivrige breakere. Actalederen har vært på besøk i flere lokallag og 
hatt undervisning. Dette har resultert i blant annet Sandefjord HipHop, et nytt lokallag i 
Norkirken Sandefjord. Her har det blitt med nærmere 15 aktive dansere. I tillegg har 
Norkirken Drammen en ivrig gjeng med unge lovende talenter. Flere av disse danserne 
har bidratt inn med ulike opptredener, blant annet i Norkirken Drammen og Løve 
Normisjon. Til stor glede for de som har sett på.

LevelUp i Søndre Slagen kirke. 

Lørdag 28. januar gjør Jenny og Isak, to av 
våre tidligere ettåringer, et comeback i 
regionen. Da arrangeres LevelUp i Søndre 
Slagen menighet i Tønsberg. Dette er et 
bo-hjemmeleir-konsept som Jenny og Isak 
utviklet i samarbeid med Linnea og 
Andreas som også var ettåringer i fjor. Vi i 
Acta er stolte av at vi kan tilby LevelUp 
også neste år, og glad for at ettåringene 
stiller opp. 


Kari Stornes er Acta sin representant i 
regionstyret. Til daglig jobber hun som 
kapellan i Søndre Slagen menighet. Vi 
gleder oss over å kunne få til dette 
samarbeidet nå i januar. Både konfirmanter 
fra Søndre Slagen og ungdommer fra Acta 
vil være med som ledere.

Ny Actaleder sentralt. 

Runar Johannessen 
Liodden er ansatt som 
leder for Acta sentralt. 
Han begynner i 
stillingen 1. april neste 
år. 


Runar er utdannet 
teolog og har i mange 

år jobbet som kapellan i Modum menighet 
med særskilt ansvar for barn og unge. Han 
har god kjennskap til Acta og Normisjon, 
og tilhører Norkirken Drammen. 


Vi ønsker Runar velkommen til Acta!



Linnea Apeland - 
Trondheim 
Etter et nydelig år i 
Acta VeBu har jeg nå 
begynt på studiene. 
Jeg har flyttet opp til 
Trondheim og er nå 
snart ferdig med mitt 

første semester på 
grunnskolelærer-utdanningen 1.-7. 
klasse. Her skal jeg være i fem år og jeg 
skal blant annet fordype meg med 
musikk og tegnspråk. 


Foreløpig har jeg ikke begynt i noe nytt 
arbeid i Acta, men jeg tenker på 
muligheten for å jobbe frivillig etter hvert 
som jeg har landet litt mer i studielivet. 
Men, jeg har ikke helt gitt slipp på Acta 
da jeg i sommer fikk lov til å stå på stand 
for Skjærgårds Music and Mission 
festival. Det var utrolig gøy. 


Her i Trondheim går jeg i Normisjon og er 
i dag aktiv i Salem og studentmøtene 
der. En utrolig fin og imøtekommende 
menighet.


Acta VeBu ga meg utrolig mye og 
gjennom året kjente jeg at jeg vokste 
både i meg selv og i troa. Jeg har så 
mange flotte minner fra arbeidet og det 
blir vanskelig å trekke fram ett. Alt fra 
tidlig på høsten hvor vi dro til Noahs ark 
barnehage i Drammen og lagde et 
opplegg om misjon for barna, til å gå 
rundt å selge lodd og snakke med eldre 
på Strandtorget. Så mange flotte 
mennesker som jeg fikk møte! En stor 
takk til Gud som plasserte meg i VeBu. 
Takk for at jeg fikk være ettåring hos dere 
et helt år. Acta og Strand leirsted vil alltid 
ha en spesiell plass i hjertet mitt.


Jenny Leirgul - 
Oslo 
Hei, VeBu! Eg befinn 
meg i Oslo for tida. 
Eg bur i kollektiv 
med to venninner, og 
studerer til å bli 
barneskulelærar ved 
NLA Høgskolen. Her 

trivast eg godt! Det er mykje som skjer 
og ein heilt ny kvardag å sette seg inn i, 
men eg finn meg meir og meir til rette. 
Kjekt å ha moglegheit til å bruke mykje 
tid i lag med vener og eg likar meg godt i 
Storsalen, menigheten eg går i her. 


Eg har mange gode minner fra i fjor. Eg 
er så takknemleg for alle eg fekk treffe og 
bli kjende med. Det er fint å oppleve å bli 
teke så godt i mot. Eit minne eg tenkte 
spesielt på akkurat no, er fra då vi hadde 
gjennomført vår første leir. Vi hadde 
jobba heile dagen og var kjempeslitne. 
Omsider vart vi ferdige med alt som 
skulle gjerast og vi kunne sette oss og 
ete kvelds i lag. Det var noko heilt 
spesielt å kunne sitte og prate, le og vere 
slitne saman og ikke minst vere stolte av 
kva vi hadde fått til i lag. Sånn etter-
arrangement-stemning, var noko vi 
hadde fleire gonger både som 
ettåringsteam og når heile staben hadde 
gjort noko i lag. Det sette eg alltid veldig 
pris på.


Eg tenker på dokke i VeBu og håpar det 
står bra til. I januar kjem eg faktisk 
tilbake ein liten tur og skal vere med på 
leir i Tønsberg. Det gler eg meg til!


Isak 
Corneliussen - 
Kristiansand 
Etter året i Acta 
VeBu har jeg nå 
flyttet til 
Kristiansand 
sammen med 
Andreas, som 

også var ettåring i 
fjor. Vi to bor sammen med en vi gikk i 
klasse med på Bibelskolen i Grimstad, i 
et fint rekkehus på Lund, som ligger i 
kort avstand både fra universitetet og 
sentrum.


For tiden går jeg på NLA Høyskolen på 
Gimlekollen. Der tar jeg et årsstudium i 
noe som heter Kommunikasjon, Livssyn 
og Kristen Aplogetikk (KL 101), et 
studium hvor jeg lærer både om 
formidling i kristne settinger, analyse av 
filmer og andre medier som formidler 
livssyn og tro, pluss trosforsvar, kalt 
apologetikk på fancy språk. Tross den 
lange bakken opp til skolen er jeg veldig 
fornøyd med valget. Jeg fikk til og med 
en tur til England der jeg lærte mye om 
blant annet det gamle testamentets 
troverdighet og Islam i forhold til 
kristendommen. 


Når jeg ikke er i England eller på skolen 
så er jeg en del med på forskjellige 
sosiale arrangementer. Jeg har for 
eksempel blitt aktiv i Norkirken 

Kristiansand, hvor vi studenter spiser 
middag sammen hver torsdag. I tillegg er 
jeg frivillig på Dreieskiva; kafeen og 
fritidssenteret til Norkirken. Her står jeg i 
kafeen hver mandag, hvor jeg bidrar til 
gode samtaler, god ekspedering og god 
mat (håper jeg). Samtidig er jeg med på 
fritidstilbudet til Dreieskiva, som er et av 
de få gratistilbudene for barneskolebarn 
som bor i sentrum. Her får barna spille 
bordtennis, det gis leksehjelp, de spiller 
spill, leker eller bare snakker sammen. 

Selv om jeg har det veldig fint her nede 
på Sørlandet (selv om det har regnet 
kontinuerlig siden september) så hender 
det jo at jeg savner livet som ettåring i 
Acta VeBu. Det er mange gode minner 
jeg kunne ha trukket fram fra i fjor, som 
de lange dagene før loppemarkedet på 
Gjennestad, begge Hallingdalsturene 
eller alle de gode lunsjene på Strand. 
Men ett minne husker jeg spesielt godt, 
og det er Actas hyttetur i fjor høst. På 
denne turen dro LIFT-ungdommene (det 
er de som er med i Actas 
ledertreningsprogram) til Andreas sin 
hytte på Veggli. Turen ble nesten avlyst 
grunnet få påmeldte, men gjennom 
helgen ble vi en veldig sammensveiset 
gjeng. På denne turen følte jeg at vi for 
første gang det året virkelig nådde 
ungdommene på en måte vi ikke hadde 
greid før. De sang til og med på 
lovsangen! Et fint øyeblikk jeg vil ta med 
med videre i annet ungdomsarbeid som 
kan virke uoverkommelig. 


Alt i alt så trives jeg her i Kristiansand, 
men jeg er absolutt ikke ferdig med Acta, 
Normisjon eller Strand.


Andreas 
Tretteteig  - 
Kristiansand 

Han rakk ikke å 
skrive noe før «Siste 
nytt fra regionen» 
skulle gå i trykken, 
men noen 

oppdateringer kan vi 
komme med. Andreas bor i kollektiv 
sammen med blant annet Isak. Han 
begynte på lærerskolen i høst men fant 
fort ut at han heller ville bli tømrer. Det 
studiet er han nå i gang med. 


Han og forloveden (Andreas gifter seg til 
sommeren) har funnet seg godt til rette i 
Ytre Randesund Misjonskirke, der også 
søsteren hans er engasjert og hvor 
svogeren er ungdomspastor. 


Andreas har beholdt engasjementet sitt 
for Acta, og vil blant annet ta ansvaret for 
noen av leirene til sommeren.


Hilsen fra fjorårets ettåringer



Regionstyret har 
vedtatt at regionens 
årsmøte i 2023 blir i 
Drammen lørdag 15. 
april.


***


Regionstyret har satt 
ned en ressurs-

gruppe som skal bistå daglig leder på 
Strand i arbeidet med å utarbeide en 
driftsmodell og en plan for 
investeringsbehov for Strand i årene 
fremover. Øystein Kilde og Endre Engvik, 
begge medlemmer av regionstyret, utgjør 
denne ressursgruppen sammen med 
Ruben Heitmann.


***


Oppussingen av 2.etasje i Gjestehuset på 
Strand er i gang og vil være ferdig i løpet 
av januar. Rom blir malt, nytt belegg på 
gulvene blir lagt og det kommer nye 
senger. Etter at oppussingen er ferdig vil 
Gjestehuset har plass til 95 gjester


Strand har fått 200 000 kroner av 
Sparebankstiftelsen for opparbeiding av 
kyststi over Strands eiendom. Dette 
arbeidet vil bli påbegynt neste år.


***


Nærmere 30 av regionens 42 lokale 
Norkirker og Normisjonsforeninger har 
levert inn ønsker om talerhjelp/ besøk for 
våren 2023. Det er veldig mange år siden 
så mange har sendt inn ønsker om besøk. 


***


Tyristrand Normisjon har vedtatt at 
bedehuset de eier skal overføres til 
regionen. Når overføringen er foretatt vil 
bedehuset bli lagt ut for salg på det åpne 
markedet. Etter at utgifter i forbindelse 
med salget er trukket fra vil pengene bli 
fordelt slik: 65% tilfaller Normisjon - 
region VeBu, 25 % tilfaller lokalt barne - 
og ungomsarbeid på Tyristrand ved 
Tyristrand menighet og 10% gis til 
organisasjoner som Tyristrand Normisjon i 

alle år har støttet gjennom gaver og 
forbønn.


***


I november hadde staben et stabsdøgn 
der de la planer for 2023. Som et avbrekk 
i planleggingen fikk staben besøk av 
Sølve Næss-Holm som lærte staben å 
lage julekuler. 


Med bilde fra julekule-lagingen ønsker vi i 
staben dere alle en velsignet jul. Vi gleder 
oss til å treffe dere i 2023.


Brød - og 
likestillingspartiet 
Medborgerskap og demokratiarbeid er 
viktige bærebjelker i folkehøgskolen og 
viktige verdier i samfunnet. På Danvik 
ønsker vi at elevene ikke bare lærer om 
demokrati, men får erfare at det de sier 
blir lyttet til, at det de står for får 
konsekvenser, at det å engasjere seg gir 
resultater og at om du velger bort å 
engasjere deg, velger du også bort 
muligheten til å bli hørt. I stedet for å 
velge elevrådsrepresentanter fra hver 
klasse utfordret vi i år elevene til å danne 
ulike partier. De måtte lage partiprogram 
og drive valgkamp. I tillegg vil Elevrådet få 
10 000 kroner de kan bruke slik de 
ønsker, men hvordan disse pengene skal 
brukes, måtte presenteres som en del av 
valgkampen. Gjennom dette arbeidet har 
de fått kjenne på kroppen hvordan et reelt 
demokrati fungerer. De har vært irritert på 
medelever som ikke engasjerer seg, de 
har måttet meisle ut noen standpunkter 
og teste det ut på vennene sine, og de 
har forstått at demokratiske verdier må vi 
ikke ta for gitt - bruker vi de ikke, 
forsvinner de. 


«Brød - og likestillingspartiet» gikk 
seirende ut av valget og har nå dannet 


Elevråd. Deres kampsaker er knyttet til 
kosthold, særlig for de som er avhengig 
av dietter, og likestilling uavhengig av 
kjønn og etnisitet. Fremover er det satt av 
møter med rektor og Elevrådet er godt i 
gang med arbeidet sitt. Og kanskje 
viktigere enn de store resultatene er 
prosessen og erfaringen med hva det vil 
si å være en aktiv medborger.


P3 aksjonen 
At Danvik har sin egen innsamlingsaksjon 
til et Acta-prosjekt i India, hindrer oss ikke 
i å delta på annet solidaritetsarbeid. P3-
aksjonen er en underaksjon av den årlige 
TV-aksjonen, og i år var det en av våre 
mediepraktikanter som hadde ansvaret 
for å skaffe objekter til auksjonene. 

Det var da vi kom på ideen; vi kan vel ikke 
la våre elever jobbe med å skaffe objekter 
uten selv å bidra? Dermed ga Danvik 
Folkehøgskole bort et skoleår til Norges 
største innsamlingsdugnad. 


Det resulterte i 91600 kroner til Leger uten 
grenser som var TV-aksjons-organisasjon 
i år, en elev til Danvik og masse omtale. I 
tillegg gikk alle elever med bøsse og fikk 
satt solidaritet på agendaen nok en gang.


Danvikringen og elevene 
Hvordan kan vi ta bedre vare på jorda 
vår? Bærekraft er viktig arbeidsområde på 
Danvik. Vi knytter det til mediefagene våre 
og vi knytter det til å være gode forvaltere 
i verden. Hvert år har vi en egen 
Bærekraftskomité som har aktiviteter og 
oppgaver gjennom hele året, blant annet 
en stor «Bærekraftsuke». Der ble det 
arrangert en kveld hvor elevene kunne 
reparere klær som hadde gått i stykker, sy 
i en knapp eller legge opp en bukse. 
Utfordringen var at få elever kan slike ting. 
Derfor ble «Danvikringen» invitert. Der satt 
det godt voksne damer (ja, det var bare 
damer denne gangen) som enten hadde 
gått på Danvik eller jobbet på Danvik for 
mange år siden og viste elevene hvordan 
de skulle tre i en symaskin, feste en 
sytråd og sy på den løse knappen. Et flott 
møte mellom generasjoner og et fint 
bidrag til økt bærekraft.


Små glimt fra hverdagen på Danvik folkehøgskole 
v/ rektor Hege Norøm

Representanter for  
«Brød og likestillingspartiet».

Med hilsen fra 
Stein-Joar, Gunn-Marit, Ruben, Sara og 

Svein-Tony (de to siste satt på andre siden 
av bordet da bildet ble tatt.)



«Papirfanten» kalte de ham. Navnet fikk 
han fordi han som barn leste alt han kom 
over av bøker. Navnet hans var egentlig 
Ole. Fem år gammel føyde de til «den 
eldre», da han fikk en bror som foreldrene 
også ga navnet Ole. Det ble Ole den eldre 
og Ole den yngre.


Ole den eldre var nummer tre i en 
søskenflokk på ni som alle vokste opp på 
slektsgården i Hovet i Hol kommune, helt 
øverst i Hallingdalen.  


I 1879 kom Ole den eldre inn på 
lærerskolen i Hamar, og da han var ferdig 
to år senere fikk han lærerjobb i 
Hemsedal. Det var mens han var lærer 
her at han fikk høre at den kjente India-
misjonæren Lars Olsen Skrefsrud, 
Santalmisjonens grunnlegger, var hjemme 
på Norgesbesøk og at han skulle tale i 
Bargernes kirke i Drammen. Denne talen 
ville Ole høre.


Det må ha vært i slutten av juli 1883 han 
begynte på vandringen fra Hemsedal til 
Drammen. Vi vet ingenting om fotturen fra 
Hemsedal til Bragernes, men vi vet at 
fredag 8. august 1883 holder Lars Olsen 
Skrefsrud sin tale i Bragernes kirke, og 
blant de mange hundre som har funnet 
veien til kirken - kirken er stuvende full - 
er Ole Nestegaard den eldre. 


Mange år senere fortelles dette om 
hvordan Ole opplevde møte i Bragernes 
kirke: «Den stunden i Bragernes kirke, da 
han sat under Skrefsruds talerstol, gik 
ham siden aldri av minde. Missionskaldet 
vaktes den dag i hans sjel, og han 
bestemte seg til at vie sit liv i Herrens 
tjeneste.» 

Hva var det Skrefsrud hadde talt om som 
hadde vakt misjonskallet hos Ole den 
eldre? Siden talen i sin helhet er bevart er 
det fristende å prøve seg på en gjetning. 


Talen, som var både grundig og lang, tok 
utgangspunkt i historien om 
kobberslangen slik vi kan lese den i 4. 
Mosebok 21,-1-9. Bibelhistorien 
gjenfortelles og settes i sin historiske 
sammenheng. Skrefsrud tar for seg 
symptomene ved slangebitt, slik han har 
erfart det i Santalistan (India), og 
overfører det til hvordan «slangebitt» i vår 
tid kan gjøre oss åndelige sløve og få oss 
til gradvis å miste synet. Redningen der i 
ørkenen var å løfte blikket å se opp på 
kobberslangen. Redningen for oss - 
slangebitte mennesker - er å se opp på 
korset og Jesus Kristus - sier han gang 
på gang fra talerstolen i Bragernes kirke. 
Så, ser jeg for meg, at Skrefsrud løfter 
blikket, ser ut over den store 
forsamlingen, møter blikket til den ene 
tilhøreren etter den andre, kanskje også 
Ole den eldre sitt blikk, før han sier: «Kan 
man tenke seg at jødene der i ørkenen, 
som selv var blitt friske ved å se på 
kobberslangen - kan det tenke seg at de 
når deres venner eller bekjente var bitt - 
skulle si: «Jeg har så mye å gjøre at jeg 
ikke har tid til å hjelpe dette menneske til 
å komme til kobberslangen: han får enten 
dø eller prøve å krype bort dit selv; jeg har 
annet å gjøre; jeg er da ikke min brors 
vokter? Han gir selv svaret på spørsmålet 
han har stilt: «Vi kan ikke tenke oss noe 
slikt. Hvor mye de enn hadde å gjøre, 
måtte de, når de så at en var bitt, så 
hurtig som mulig løpe med ham til 
kobberslangen …» Kanskje var det 
nettopp da Ole den eldre møtte 
misjonskallet? 


Etter møte i Bragernes kirke vender Ole 
den eldre hjem igjen til Hemsedal, 
overbevist om at det er misjonær Gud har 
kalt ham til. Det blir en lang og kronglete 
vei for ham før han får reise ut. Først 
misjonsskole i Ørebro i Sverige der han 
begynner å tvile på kallet, deretter gjør 
han et forsøk på å komme inn på 
Misjonsskolen i Stavanger, men blir avvist 
på grunn av helse og for høy alder (han er 
27 år da han søker om å bli student!)


Han får til slutt løfter om økonomisk 
støtte fra en gruppe i Oslo som kaller seg 
Kristiania-komitéen. Med støtte fra dem, 
fra egne oppsparte midler og med midler 
fra flere misjonsforeninger som han har 
vært med å starte, forlater han Norge i 
november 1887. Den 15. februar 1888 
går han i land i Shanghai. Han blir den 
tredje misjonæren fra Norge som går i 
gang med misjonsarbeid i Kina, og han er 
den første fra Hallingdal som reiser ut 
som misjonær. Få år senere kommer 
nummer to fra Hallingdal ut som 
misjonær. Han heter Ole Nestegaard den 
yngre. Han skal bli den første norske 
misjonæren som reiser inn i Mongolia.


Det har neste år gått 140 år siden den 
første fra Hallingdal fikk kallet til å bli 
misjonær. Siden - og helt frem til i dag - 
er det 45 andre fra Hallingdal som har 
reist ut som misjonærer. Mer enn 30 land 
har de vært misjonærer i. De har reist ut 
for 14 ulike misjonsorganisasjoner. Av de 
46 er det 9 av dem som har reist ut for 
Santalmisjonen/ 
Normisjon. 


Svein-Tony Gårdsø


Den første som dro


Ole Nestegaard den eldre (1860 - 1937) 

FOKUS PÅ  
INTERNASJONAL MISJON 

Med 46 misjonærer fra Hallingdal våger vi 
oss på den påstand at dette må være 
ganske unikt i norsk sammenheng. Skulle 
vi lagt innbyggertallet i Hallingdals-
kommunene til grunn og sammenlignet 
dette med noen andre kommuner i vår 
region skulle Kongsberg ha sendt ut ca. 
50 misjonærer, Drammen ca. 145 
misjonærer og Tønsberg ca. 90 
misjonærer.


Vi tror at historien om misjonsarbeidet i 
Hallingdal er noe vi kan lære noe av og la 
oss inspirere av. Derfor ønsker vi å bruke 
historiene til de 46 i arbeidet med å sette 
fokus på misjon i små og store fellesskap 
i vår region. Vi ønsker også å formidle 
misjonshistorien til skoler og andre 
grupper i samfunnet, gjennom 
vandreutstillinger og pedagogiske 
opplegg. 


Det har allerede vært et fellesmøte for alle 
Normisjonsforeninger i Hallingdal denne 

høsten. Onsdag 1. februar inviterer vi 
øvrige misjonsforeninger/ organisasjoner 
og Den norske kirke i Hallingdal til et 
fellesmøte der vi vi vil informere om 
prosjektet og invitere til samarbeid om 
flere av prosjektene og arrangementene. 
Et av arrangementene er 


MISJONSMARSJEN  
- i Ole den eldres fotspor  

fra Bragernes til Hemsedal  
2. - 11. juli 2023 

Loftstua fra 
Nestegard i 

Hovet er bygd på 
begynnelsen av 
1700-tallet som 

stasstue og 
gjestestue med 
soveloft oppe. 

Står i dag på Hol 
bygdemuseum. 



LUNSJFOREDRAG  

2023 

Datoer for foredrag på Strand 2023 
24. januar, 28. februar, 21. mars, 18. april, 
23. mai, 18. september, 17. oktober, 14. 

november og 5. desember.

Datoer for foredrag på Danvik 2023 
23. mars, 20. april, 21. september, 19. 

oktober og 16. november.


24. januar - Strand 
Tormod Heier 

Hvorfor gikk Putin til angrep 
på Ukraina, og hva er 

konsekvensene for Norge 
og Europa?

21. mars - Strand 
Ella Grorud 

Ville vekster på menyen. 

18. april - Strand 
Einar Lunde 

Spioner på safari. 

20. april - Danvik 
Sjur Isaksen 
Ulykkelig fred  

- sviktet kirken krigens 
tapere?

23. mai - Strand 
Hanne Krogh 

To typer artister på livets 
scene: «Se på meg» eller 

«Jeg ser deg.» 

18. september - Strand 
Per Anders Nordengen 

Livsglede i livsalvoret. 

Tre fokusområder: 
Jubileum - fellesskap - misjon 
Vi er godt i gang med neste års 
planlegging av leirer, arrangementer og 
besøk ute i regionen. Programkatalogen 
for 2023 regner vi med å ha klar i 
begynnelsen av februar neste år. I 2023 
er Strand 80 år. Jubileet ønsker vi skal 
peke fremover; hva skal Strand være i 
årene som kommer? Hvordan skal vi 
selv bruke stedet?


I vår region er det rundt 90 små og store 
fellesskap tilknyttet Normisjon eller Acta. 
Det er et mål for oss at flest mulig av 
disse fellesskapene skal få besøk i 2023. 
Samtidig ønsker vi å sette fokus på 
etablering av nye fellesskap, det være 
seg husgrupper, bibelgrupper, 
gågrupper, …


Fra Hallingdal har det reist ut 46 
misjonærer siden den første dro ut i 
1888. Av disse har ni reist ut for 
Santalmisjon/ Normisjon. Det 
internasjonale misjonsarbeidet er noe vi 
står sammen om, det er en del av vårt 
DNA både som kristne og som 
organisasjon. Vi ønsker å ha et tydelig 
fokus på vårt internasjonale 
misjonsarbeid fremover. Historien til de 
46 som dro ut fra Hallingdal danner 
grunnlaget, ikke bare for en 
misjonsmarsj i juni neste år, men også 
for ulike arrangementer og temaer på 
lokale møter både i og utenfor 
Hallingdal. 


Lunsjforedrag både på  
Strand og Danvik 
Neste år blir det 9 lunsjforedrag på 
Strand og 5 på Danvik. Vi har mange 
forespørsler ute og vi håper å kunne 
komme med en komplett liste tidlig på 
nyåret. På denne siden finner dere en 
oversikt over de som er klare pr. nå. 

Som tidligere vil foredragene spenne vidt 
med temaer innenfor politikk, samfunn, 
historie, kultur, litteratur, kristen tro, 
helse og mat/ ernæring. 


På 11-måneders dagen for Russlands 
angrep på Ukraina inviterer vi til første 
lunsjforedrag i 2023 med tema; «Hvorfor 
gikk Putin til angrep på Ukraina, og hva 
er konsekvensene for Norge og 
Europa?» Det er Tormod Heier som skal 
holde dette foredraget. Han er professor 
i militær strategi og operasjoner, 
forskningsleder ved Stabsskolen, 
professor-II ved Høgskolen i Innlandet, 
og dosent ved Försvarshögskolan i 
Stockholm. Heier har bak seg 32 år som 
offiser i Forsvaret, hvorav 15 år som 
oberstløytnant i Hæren. 


Sommer i regionen 
I flere år har vi hatt sommermøter på 
Strand hver søndag i juli. Neste år 
prøver vi noe nytt. Sommermøter med 
turer og mat vil bli lagt til forskjellige 
steder av regionen. 


Seniorarrangementer 
Det legges opp til flere dagsturer og 
turer over flere dager for seniorer. I mai 
blir det seniortur til Tjøme med blant 
annet foredrag. Under 2. verdenskrig ble 
3500 båtflyktninger brakt i sikkerhet i 
Sverige. Fluktruten gikk fra Tjøme og 
over til Sverige. Det som også er klart er 
at det blir ny Haugetur i september, 
denne gangen til Oslo. Den tradisjonelle 
Hermonturen blir det også noe av neste 
år. 


Mer detaljert program for alt dette og 
mye mer kommer i Programkatalogen. 
Gled dere!


Varmlunsj - foredrag - kaffe & kake 
kl.12.00 - 15.00 

Kr. 350,- 
Påmelding: normisjon.no/vebu 

Jubileum og misjonsmarsj 
- mange planer for neste år

http://normisjon.no/vebu


Returadresse: 
Normisjon - region Vestfold og Buskerud 

Østerøyveien 233 - 3237 Sandefjord

Julegaven


Vi er regionalt godt i gang med planleggingen 
av 2023. Nærmere 30 foreninger og menigheter 
får besøk i løpet av vårsemesteret. Det blir 14 

lunsjforedrag, sommermøter rundt om i 
regionen, medarbeiderfester, misjonsmarsj fra 

Drammen til Hemsedal, seniorturer og mye 
mye mer neste år. 

Ønsker du å være med å støtte 
Normisjons regionale arbeid? 

Kontonummer: 3000 14 71550 

Vipps: 11413 

Merk gaven «Julegaven». 

Takk for din støtte!

Saras pepperkakeparfait 
Denne oppskriften rekker til 2 brødformer.


1: Miks 75 g smør med 150 g pepperkaker og trykk blandingen ut 
i to former. Stekes 4 minutter på 200 grader. Avkjøles.


2: Pisk 3 dl kremfløte, tilsett 3 dl creme fraiche på slutten. Her kan 
en også tilsette 2 ss rom hvis en ønsker.


3: Pisk 4 eggehviter og 2 dl melis til stivt skum.


4: Bland sammen 2 og 3 samt 32 knuste pepperkaker.


5: Fordel i formene og sett 
i fryseren.


Parfaiten tas ut av fryseren 
noe før den skal serveres 
så den mykner litt.


Tomatsild 
1 pk krydderfilet (4 fileter). 

Tørk filetene på papir, skjær i mindre biter.

1-2 rødløk kuttes fint.

1 dl nøytral rapsolje

1 dl tomatpuré

1 dl eddik (7% blank)

1,5 dl sukker

Litt pepper og laubærblad etter 
smak

1 potte friske dill kuttes

Bland alt og fyll på glass


Fest for alle frivillige medarbeidere 
Strand 9. februar kl.18.30

Tilsvarende fester vil 
bli arrangert i 

Hallingdal siste uka 
av mars. Mer info. 
kommer senere.

For alle tillitsvalgte i 
foreninger og 

menigheter, alle 
frivillige i Acta, på 

Strand og i Normisjon. 


