
MER, den store medarbeiderkonferansen for 
ansatte og frivillige i Normisjon og Acta, ble 
endelig avholdt i midten av januar etter to 
avlysninger p.g.a. korona. Dette er andre 
gangen en slik konferanse arrangeres og vi 
som var med på den første, har sett frem til en 
ny. 


Nesten 400 fra hele landet, ganske likt fordelt 
mellom frivillige og ansatte, deltok. 
Konferansen ble holdt i IMI-kirkens gode 
lokaler i Stavanger. Det var lagt opp til et variert 
program med god forkynnelse, lovsang, 
strategiforedrag, festkveld og seminarer. Hver 
av oss kunne velge tre seminarer. Seminarene 
var delt inn i tre hovedgrupper: Fellesskap, 
Barn og unge og Misjon. Totalt var det 37 
seminarer å velge blant. Det var altså noe for 
enhver smak. Seminarene var lagt til den nye 
KF-skolen like ved IMI-kirken og det var moro å 
se dette flotte bygget. Det var tett program 
disse dagene, men en må jo utnytte tiden når 
en først samler Normisjon- og Actafolket. Selv 
om det var mye å følge med på, var det likevel 
tid til gode samtaler og inntak av snacks i 
pausene. 


Trevor Dowham var gjest fra Norwegian Settlers 
Church i Sør-Afrika. Han hadde solid, praktisk 
og utfordrende forkynnelse. Det han sa knyttet 
han opp mot praktisk kristendom og han ga 
flere eksempler fra hans menighet om hvordan 
de tok Jesu ord og liv på alvor. Lydopptak av 


hans taler kan en finne på 
merkonferansen.no


MER har som mål å være gøy, 
retningsgivende, inspirerende og samlende 
og det tror jeg de fleste opplevde at det var.  
Det er spesielt flott å se at vi er så mange 
som står sammen og at arbeidet er så utrolig 
mangfoldig. Vi var en god gjeng fra vår 
region. Alle de tre Norkirkene i regionen var 
representert, det var tre fra regionstyret, to 
fra lokale foreninger og fire ansatte. 


Hensikten med konferansen var at vi 
deltakere skulle reise hjem med;

MER av Gud og hans nåde, kjærlighet og 
ord til oss

MER inspirasjon til å fortsette i tjenesten i 
Acta eller i Normisjon

MER kunnskap gjennom fellesmøter, 
erfaringsdeling og seminarer

MER tilhørighet og identitet til arbeidet i vår 
organisasjon


MER vil bli arrangert 
igjen og da kan også du 
bli med! Vi tror at dette 
vil være et gode både 
for den enkelte, for 
lokale fellesskap og for 
regionen at vi kan få 
samles på denne måten 
og få inspirasjon 
sammen. 


Det blir mer av MER, og 
neste år satser vi på at   

vi blir enda flere fra vår 	 	
	 	    region.


Tekst: Gunn-Marit Eriksrød Selle

Foto: Boe Johannes Hermansen
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MER AV MER! 
Normisjons medarbeiderkonferanse i Stavanger.

Nærmere 400 deltakere på MER.  
Fra VeBu var vi en god gjeng.

Sigrid Flesjå Olsen holdt en 
inspirerende tale under MER.

Vegard Tennebø 
var en av mange 
seminarholdere. 

Fra MER-konferansen. 
Foto: Boe Johannes Hermansen

Aserbajdsjan blir 
vennskapsland 

Normisjon endrer satsingen for 
arbeidet i Aserbajdsjan. Etter 25 år 
skal ikke Normisjon lenger ha faste 
utsendinger i landet.


Arbeidet i Aserbajdsjan har skapt stort 
engasjement blant Normisjonsfolket, 
og vi kan se tilbake på en periode der 
Normisjon har fått bety en stor 
forandring i mange mennesker og 
familiers liv. Ikke minst er det 
hundretusener av mennesker som har 
fått hjelp til å etablere virksomhet 
gjennom mikro-kredittinstitusjonen 
Viator. 


Normisjon har vært involvert i mange 
typer arbeid i landet, blant annet i 
store landbruksprosjekter. Hvor mange 
kuer og okser med norsk rødt fe-blod i 
årene som rusler rundt i Aserbajdsjan 
og tygger drøv, vet ingen. 


Fra 1. januar i år ble Aserbajdsjan et 
vennskapsland, i likhet med Ecuador 
og Cuba. Det betyr at det ikke vil være 
utplassert utsendinger fast i landet. 
Besøk av team og andre kortids-
utsendinger vil fortsatt kunne 
forekomme. 


Tore Bjørsvik, internasjonal leder i 
Normisjon, kommenterer at arbeidet i 
Aserbajdsjan har vært i endring over 
flere år. «Vi er ikke store nok til å holde 
fullt fokus alle steder, men det betyr 
ikke at det fotavtrykket vi ønsker å 
sette i Aserbajdsjan blir mindre 
fremover», fortsetter han. «Det vil i 
mindre grad preges av institusjoner og 
enheter som vi drifter selv og som 
krever personell og regelmessig 
oppfølging. Vi ønsker at det vi gjør, 
skjer i partnerskap med lokale 
aktører.» Her trekker han blant annet 
frem ressurssenter for barn med 
funksjonsnedsettelser, der målet er at 
senteret skal drives videre med nye 
eiere.


Hentet fra  normisjon.no

http://merkonferansen.no


Rekordomsetning for 
Galleri Normisjon 

2022 ligger an til å bli det beste året i 
Galleri Normisjons ti-årige historie. 
Omsetningsrekorden fra 2019 slås med 
2, 5 millioner.  

De to gjenbruksbutikkene i vår region, 
Drammen og Ål, er begge bidragsytere når 
butikkene i år går med rekordoverskudd. 
Tallene for hele 2022 er pr. nå ikke helt 
klare for våre to butikker, men legger vi 
omsetningstall pr. november til grunn og 
sammenligner de med resultatet for hele 
2021 så har Drammen en økt omsetning 

på kr. 36.000 og Ål en økt omsetning på kr. 
135.000. Det blir spennende å få 
omsetningstall for desember 2022. 
Uansett - fantastiske resultater! Tusen takk 
til hver eneste frivillig medarbeider på Ål 
og i Drammen som muliggjør slike 
resultater. 

Mitt Bibelord
"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid."Hebr.13.8
"Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." 1.Pet.5.7
Dette er bibelvers vi personlig fikk til våre konfirmasjoner for ca 60 år siden. De orda har 
vi lent oss til  gjennom alle disse åra, og de har fortsatt stor betydning i livene våre, - i 
det daglige liv og i et lengre perspektiv. Det har gitt oss trygghet og omsorg som bare 
Jesus kan gi. Vi kan gå til ham med alt som møter oss i livet, ja, alle slags dager. Jesus 
kjenner oss og ser oss der vi er.

I 2020 og i coronatiden brøt vi opp fra over 50 års tilværelse i Trøndelag - til en ny start i 
Vestfold. Grunnen til  flyttingen var å komme nærmere barn og deres familier. Vi visste at 
det ville by på utfordringer. Det å forlate det kjente og kjære med en stor venne- og 
omgangskrets, og ikke minst det kristne fellesskapet. Da er det godt å erfare at Jesus er 
den samme hvor vi enn er. Vi opplever til stadighet å møte mennesker som tar imot oss 
og inkluderer oss. Dette har rørt oss gang på gang, - og vi 
kjenner at "her hører vi hjemme.»

Bønn: 
• Vi takker og ber for familie og venner, for 

inkludering og fellesskap
• Vi takker og ber for regionleder og stab, 

regionstyre, og for Strand og virksomheten der.
• Vi takker og ber for Normisjons arbeid lokalt 

(Endelig Fredag, Tønsberg), regionalt og 
internasjonalt.

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

strand-sandefjord.no

Signe og Arild Lyngroth,  
Tønsberg

Regionens  

ÅRSMØTE 
Solvangkirken, Tønsberg 

lørdag 15. april kl.10.30 - 15.00 

Årsmøte er regionens øverste 
myndighet og derfor en viktig samling. 


Årsmøte er lagt til Solvangkirken der 
Tønsberg Normisjon med sitt «Endelig 

fredag»-tilbud samles hver 14. dag. 


På årsmøte har alle medlemmer av 
Normisjon, over 15 år, møterett og 

stemmerett. Medlem er du av 
Normisjon hvis du er medlem i et 

lokalt Normisjons-fellesskap eller et 
Actalag. 


Dersom mer enn 25% av de 
stemmeberettigede tilhører samme 

hovedforening/ menighet (med 
tilknyttede undergrupper) avgjør de 
seg imellom hvem som skal utøve 

stemmeretten for dem. 


Innkalling til årsmøte sendes ut senest 
en måned før til foreninger/ 

menigheter/ Actalag og 
direktemedlemmer. Sakspapirene vil 

bli lagt ut på Normisjons nettside:

 normisjon.no/vebu


Eivind Saaghus er utsending fra 
Landsstyret til årsmøte.  

Han jobber til daglig som 
økonomi - og administrasjonssjef 

på Normisjons hovedkontor.
Fra Galleri Normisjon Drammen.  

Foto: Arne Sæteren.
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LEIR I SØNDRE SLAGEN 
MENIGHET 

Lørdag 28. 
januar var dagen 
da vi endelig 
skulle ut på 
veien igjen med 
vårt nye 
leirkonsept i 
Acta VeBu, 
LevelUp! Søndre 
Slagen menighet 
i Tønsberg 
kommune var 
stedet hvor 
leiren skulle 
arrageres. Hele 
36 barn var påmeldt til leiren! 


Vi var heldige som hadde med oss to av fjorårets 
ettåringer, Jenny og Isak, som hovedledere. 
Gjensynsgleden var stor da de ble plukket opp på 
togstasjonen dagen før leiren startet. I tillegg fikk vi 
med oss Erlend (ettåring i annen region i fjor) og 
Aasa (med i Actas LIFT-opplegg) som ledere. Det var 
en knallbra gjeng som så fram til å treffe deltakerne. 
Det ble pakking og dorging av utstyr før vi reiste til 
Tønsberg og rigget alt klart. 


Kari og Camilla i Søndre Slagen hadde ordnet fint 
med alt som skulle på plass med matservering og 
lokaler, og det ble en takknemlig jobb å lage leir hos 
dem.


Leirdagen gikk 
som smurt med 
masse spennende 
oppgaver og 
spente og ivrige 
barn som koste 
seg med å løse 
oppgaver, rebuser 
og gåter. Det ble 
en dag med lek, 
undervisning og 
ny kunnskap om 
innholdet i Paulus 
sine brev i 
Bibelen. 


Dagen ble avsluttet med det store «Nådegave 
gameshowet», som endte ut i en fest med masse 
godteri. Takk for innsatsen til alle barna!

ACTA HAR FÅTT NY LOGO 
Vi i Acta - barn og unge i Normisjon har fått ny grafisk 
profil. Vi så behovet for å fornye oss, og samtidig få en 
bærekraftig profil som kan skape et mer helhetlig 
uttrykk for oss som organisasjon. Den nye profilen skal 
understreke det vi skal være, en organisasjon med 
«FASTHET I INNHOLD, FRIHET I FORM.»

SoulFest i Sandefjord 11.-12. mars


Det har det siste året vært satt fokus på dans i form av hiphop og breakdance i 
regionen. Dette har blant annet resultert i to nye Actalag, et i Norkirken 
Sandefjord og et i Norkirken Drammen. Disse lagene består av barn i alderen 
ca. 8-12 år. I tillegg har Acta besøkt «Endelig fredag» i Tønsberg Normisjon, 
ved to anledninger i vinter. Da har det vært breakdance-kurs i kjelleren mens de 
voksne har hatt møte oppe. Med SoulFest har vi et ønske om å lage en samling 
hvor alle disse barna møtes, blir kjent, får høre om Jesus, får trene, spise og 
henge sammen. SoulFest blir i Norkirken Sandefjord. Under gudstjenesten 
søndag 12. mars bidrar deltakerne på SoulFest med egen opptreden. 


Påmelding: acta.no/vebu

 

LEIR 2023

ACTA.NO/VEBUTLF! 99500047

LEIR ACTA VEBU 2023

LEDERLEIR                     28.!30. APRIL     FERDIG MED 7. TRINN " FERDIG MED VG2 "              STRAND LEIRSTED

MINILEIR                          17.!18. JUNI         3.! 6. ÅR           STRAND LEIRSTED

MAXPULS                       20.!22. JUNI       FERDIG MED 1. TRINN!FERDIG MED 3. TRINN   STRAND LEIRSTED

SPORTYFESTIVAL     25.!29. JUNI       FERDIG MED 4.TRINN!FERDIG MED 7. TRINN           STRAND LEIRSTED

PADDAN                           10.!13.  AUG.       FERDIG MED 7. TRINN!FERDIG MED VG1                    GØTEBORG " LISEBERG

GAMINGLEIR                 17.!19. NOV.        10.!13. ÅR            STRAND LEIRSTED

MER INFO, LEIRBROSJYRE OG PÅMELDING KOMMER#

ACTA.NO/VEBU



Vi ønsker å legge til rette for bruk av en 
større del av strandsonen på Strand. I dag 
er det stort sett bare mulig å komme nær 
vannet på brygga vår. I arbeidet med 
reguleringsplan for Strand som ble vedtatt 
i 2019, var det viktig for Sandefjord 
kommune å få på plass en kyststi over vår 
eiendom. På sikt håper kommunen å få til 
en sammenhengende kyststi over flere 
eiendommer på vestsiden av Østerøya. I 
dag er det stort sett ufremkommelig over 
de private eiendommene. 


Slik vi ser det, vil en kyststi over vår 
eiendom være til glede for naboer, lokale 
gjester og ikke minst alle 
overnattingsgjester som bruker Strand og 
eiendommen vår til rekreasjon. En kyststi 
vil gjøre nærheten til vannet mer 
tilgjengelig for flere. Rullestolbrukere, 
eldre og barnevogner vil enklere komme 
seg ned til og langs vannet. En kyststi vil 
også gi oss anledning til å opparbeide 
flere soner med benker og bålpanner, slik 
at vi kan ta i bruk en enda større del av 
eiendommen enn det vi gjør i dag. 


Øst for Gjestehuset er det i dag en 
skråning med trær, kratt og steiner 

som leder ned mot sivet og sjøen. I dag er 
dette området ufremkommelig. Her er det 
planlagt en to meter bred tursti langs 
sjøen i bakkant av sivet som går fra 
grensen i nord ved båthavnen og sørover 
til vår egen brygge. Langs turstien blir det 
satt ut benker, slik at man kan sitte i 
ettermiddagssolen og nyte utsikten, 
vannet og ikke minst solen. Vi har stor tro 
på at dette vil gi glede og økt livskvalitet 
til mange av brukerne på Strand.


Sparebank 1 BV Stiftelsen har gitt oss 
200 000 kroner til dette prosjektet. Det er 
vi veldig takknemlige for. I 2020 ga de oss 
en tilsvarende sum til opparbeidelse av ny 
lekeplass. Den har gitt stor glede til både 
daggjester og overnattingsgjester på 
Strand. Kyststien vil i stor grad bli etablert 
og bygget på dugnad, med god støtte fra 
profesjonelle rådgivere. 


På litt lengre sikt er det planer om å 
fullføre kyststien hele veien sørover og 
koble den til den asfalterte veien ved 
hytte fem. 


KYSTSTI PÅ STRANDS EIENDOM 
- stor gave fra Sparebank 1 BV Stiftelsen

Bildet til venstre viser området der man planlegger å begynne arbeidet med kyststien dette året. Skissen 
til høyre viser hvordan kyststien vil gå over Strands eiendom når den en dag blir ferdig. 

Velkommen til 

Bedehusbasar på Strand 
16. mars  

kl.16.30:		 Middag serveres

	 	 Lasagne med salat og brød

	 	 kr. 75,- (v) kr. 50,- (b)

kl.17.15:		 Første runde med åresalg

kl.17.40:		 Første trekning

kl.18.00:		 Sang av

	 	 Sandefjord Soul Kids

	 	 Sandefjord Soul Children

kl.18.20:		 Andre runde med åresalg

kl.18.40:		 Andre trekning


kl.19.00:		 Sang av

	 	 Sandefjord Soul Kids

	 	 Sandefjord Soul Children

kl.19.30:		 Takk for nå!


VANNSKADE PÅ 
STRAND 

I januar kom det ved to anledninger store 
mengder snø på østlandet. I tillegg 
blåste det godt begge gangene. 
Dessverre snødde det sidelengs, og 
luftesjakten til ventilasjonsanlegget i 
Gjestehuset fikk en del snø inn i kanalen. 
Da mildværet kom noen dager senere 
smeltet snøen i kanalen og rant ned i 
etasjen under. Gipstaket, nye 
himlingsplater og isolasjon ble ødelagt. 


Forsikringsselskapet takserte skaden til 
ca. 50.000 kroner, men forsikringen 
dekket ikke denne typen skader.


Skadene vil bli utbedret i løpet av året. I 
tillegg til disse skadene bør vi gjøre noen 
tilpasninger på luftekanalen. Ved ettersyn 
viser det seg at dette trolig også har 
skjedd tidligere, uten at man har forstått 
hva som faktisk har skjedd. I løpet av 
året håper vi å få gjort tiltak som gjør at 
dette ikke skjer igjen.

Søndagsbuffet  
på Strand 

Sett av datoene allerede nå! Det 
nærmer seg årets søndagsbuffeter.


12. april        11. juni        9. juli

27. august.       22. oktober


Middagsbuffet og dessertbord.

Serveres fra kl.13.00 - 16.00.

Priser: kr. 300 (v) kr.150 (b)


Bedehusbasaren er et av flere 

jubileumsarrangement for 

Strand dette året.



Komlekveld med
Olav Solvang

Komler, dessert og kåseri:
390 kr per pers.

Onsdag 8. mars kl. 18.00

Kveldens gjest er Olav Solvang som nylig
har utgitt boka «Rytmer rett i hjertet».
Olav er tidligere kulturjournalist 
i avisen Vårt Land. Han skal 
kåsere over temaet: 
Den kristne musikkens historie

Påmelding på normisjon.no/vebu 
eller til Strand leirsted
E-post: post@strand-sandefjord.no 
Telefon: 404 97 514

Gjestehuset på Strand er pusset opp. 
Da Gjestehuset sto ferdig i 2006 var det innredet med 20 
dobbeltrom, der alle også hadde en 120 cm bred sovesofa. Tanken 
den gangen var å bruke Gjestehuset for voksne overnattings-
gjester, mens barn og ungdom fortsatt skulle bruke hyttene. Mye 
har skjedd siden den gang, og de siste årene har vi sett at store 
konfirmantgrupper og menighets-weekender er de mest hyppige 
gruppene vi har som gjester på Strand. Disse gruppene er ofte 
store grupper som igjen gir viktige inntekter til leirstedet. Det er 
derfor viktig å tilpasse Strand for denne typen grupper. 


I 2020 pusset vi opp 1.etasje i Gjestehuset. Da økte vi 
sengekapasiteten ved å bygge 10 fire-mannsrom/ familierom. Disse 
rommene har blitt hyppig brukt de siste årene. I høst vedtok 
regionstyret å gjøre det tilsvarende i 2.etasje. Her har vi økt med 
enda flere senger og laget 8 fem-mannsrom. I tillegg har vi økt 
kapasiteten ytterligere i 1.etasje med 4 fem-mannsrom. Alt dette for 
å gi et mest mulig fleksibelt overnattingsbygg med både mulighet 
for enkeltrom, dobbeltrom og familierom med opp til fem senger. 


Når Gjestehuset nå er ferdig pusset opp 
har vi økt sengekapasiteten til 95 
senger i Gjestehuset og 199 senger på 
Strand totalt. 


Det er litt av en miks: Nesten 200 
ungdommer, 40 ansatte, 2 ukers 
redaksjonsarbeid og 24 timer med 
direktesendt TV- og radiosending til 
inntekt for Normisjons Kompis-prosjekt 
«LIMS», en yrkesskole i Dumka India.    

På mediefolkehøgskolen Danvik ønsker 
vi å bidra til at elevene løfter blikket og 
engasjerer seg for en bedre verden. 
Gjennom skoleåret arbeider vi aktivt med 
solidaritet og innsamling, og i januar 
hvert år gjennomfører skolen en stor live-
stream til inntekt for denne yrkesskolen. 


Elevene lager innhold både for å fortelle 
om Normisjonens misjonsprosjekt, de 

presenterer Danvik Folkehøgskole og 
ikke minst gjør de ulike aktiviteter for å få 
seerne til å vippse penger. 


I år fikk vi 
også med oss 
Maud Angelica 
Behn som 
malte et bilde i 
løpet av 
sendingen 
som ble 
auksjonert 
bort, i tillegg til 
andre 
morsomme 
gjenstander og 
konkurranser.   
Ingen kan 

redde verden alene, men vi ønsker å vise 
elevene at når vi jobber sammen får vi 
gjort så veldig mye mer.   

Det var travle produksjonsuker i forkant, 
det ble filmet og redigert, elevene bar inn 


utstyr til studio og rigget kamera døgnet 
rundt. Alle var med – noen ideer fikk full 
klaff, andre ble droppet. Men til slutt 
kunne vi altså sende ut en skikkelig 
innsamlingsaksjon via stream. 

Hvordan det gikk? Det tikket inn sånn ca 
10 000,- kroner i timen, så etter et døgn 
på lufta kunne vi juble for nesten en kvart 
million til Normisjonens misjonsprosjekt!  
Det er noe å glede seg over, det! 


Rekordresultat for Danvik fhs.

Fornøyde Danvikelever etter at 
resultatet er gjort kjent.

Det males til inntekt for 
prosjektet.

Gjester i studioet gjennom 24-timers 
livesending. 



Siden den første dro ut i 1888 har 49 
andre fulgt i hans fotspor, de har reist ut 
som misjonærer fra Hallingdal. I sommer 
følger vi i sporene til den første, vi skal gå 
fra Drammen til Hemsedal. Akkurat slik 
den første, Ole Nestegard den eldre 
gjorde. 

Hva er det med Hallingdal? 
50 utsendte misjonærer fra alle de seks 
Hallingdalskommunene er et 
imponerende antall. Skulle man lagt 
folketall til grunn og sammenlignet med 
noen andre kommuner, ville det f.eks. ha 
betydd at Drammen skulle ha sendt ut 
249 misjonærer for å komme på samme 
nivå som Hallingdal. Sandefjord skulle ha 
sendt ut 158, Kongsberg 68, Hønefoss 40 
og Oslo hele 1720 misjonærer.


De 50 fra Hallingdal er en viktig del av 
norsk misjonshistorie og av Hallingdal sin 
egen lokalhistorie. Bak de 50 
misjonærene står ikke mindre enn 14 
ulike misjonsorganisasjoner og 
kirkesamfunn. Menigheter i Den norske 
kirke i Hallingdal har også en sentral 
plass i denne misjonshistorien og har 
vært sendemenighet for mange av 
misjonærene. 


Ni misjonærer fra vår organisasjon. 
Ragnhild Aalrust (India), Sigrid Løvdokken 
(Ecuador), Berit Bakke (Mali), Liv Gjærde 
(Aserbajdsjan), Astrid Ruud (Nepal og 
Bhutan), Guro og Dag Storla 
(Bangladesh), Dagfrid Bjorøy (Nepal) og 
Odd Ivar Langegard (Mali) er de ni 
misjonærene som har vært sendt ut for 
Santalmisjon/ Normisjon. 


Sammen om misjonsoppdraget. 
I begynnelsen av februar inviterte 
Normisjonen regionalt, sammen med 
Normisjons-fellesskap lokalt, til et felles 
informasjonsmøte på Gol bedehus. Her 
kom det representanter både fra Den 
norske kirke og fra andre kirkesamfunn 
og andre misjonsorganisasjoner i 
Hallingdalsbygdene. Sammen ønsker vi å 
sette fokus på misjonshistorien, 
lokalhistorien og misjonsoppdraget vi er 
kalt til som kristne. 


Go for it - tur med tru 
Startskuddet for dette 
samarbeidsprosjektet blir gåturen fra 
Drammen til Hemsedal. Her følger vi i 
fotsporene til Ole Nestegard den eldre. 
Den 8. august 1883 satt han i Bragernes 

kirke i 
Drammen og hørte Indiamisjonæren Lars 
Olsen Skrefsrud tale. Under talen 
opplevde han at Gud kalte han til å bli 
misjonær. Etter talen gikk han tilbake til 
Hemsedal. Fem år senere dro han ut som 
misjonær til Kina. 


Vi inviterer alle som vil og har mulighet, til 
å være med å gå. Noen har allerede 
bestemt seg for å gå hele turen, andre 
har bestemt seg for å gå noen etapper. 
Her er det mange muligheter. 
Dagsetappene er mer eller mindre klare 
og de vil følge denne ruta:


2. juni:	 Drammen - Mjøndalen

3. juni:	 Mjøndalen - Krokstadelva - 	
	 Åmot

4. juni:	 Åmot - Vikersund - Snarum

5. juni:	 Snarum - Krøderen

6. juni:	 Båt på Krøderen

	 Gulsvik - Flå

7. juni:	 Flå - Bromma

8. juni:	 Bromma - Nesbyen - 	 	
	 Smedsgården

9. juni:	 Smedsgården - Gol

10. juni:	 Gol - Granheim

11. juni:	 Granheim - Hemsedal


For at turen skal gå gjennom alle 
Hallingdalskommunene og også få med 
seg fødestedet til den første misjonæren 
fra Hallingdal, vil det starte en tilsvarende 
gåtur fra Hovet (OIe Nestegards 
fødested). Denne vil følge denne ruta:


7. juni:	 Hovet - Hagafoss - 	 	
	 Hallingdal renovasjon

8. juni:	 Hallingdal renovasjon - Ål -

	 Torpomoen

9. juni:	 Torpomoen - Gol


Fra Gol går vi sammen til Hemsedal.


Program og arrangementer. 
Mange steder underveis legges det opp 
til mindre markeringer, mens det noen av 

dagene vil bli lagt opp til større og/ eller 
flere arrangement. Disse dagene vil få sitt 
hovedtema/ fokus.


2.juni, Drammen:	Kallet

4. juni, Vikersund:	Oppdragsgiveren

7. juni, Hovet: Lydighet og villighet.

10. juni, Gol: Mangfold. Internasjonal 	
	        matfestival.

11. juni, Hemsedal: Sammen. 

	 	    For alle generasjoner.


Fullstendig program for Go for it - tur 
med tru vil være klart rundt påsketider. 


Vandreutstilling og mye mer. 
Målet er å få klar en vandreutstilling som 
kan offisielt åpnes i en av Hallingdals-
kommunene under gåturen i juni. Denne 
utstillingen skal presentere misjonærene 
og arbeidet de sto - eller står i. 


I 2024 satser vi også på å ha klart et 
undervisningsopplegg for grunnskolen 
med utgangspunkt i misjonærenes 
historie. Et tilsvarende opplegg vil bli 
laget for konfirmantgrupper og 
barneforeninger. Her vil misjon formidles 
gjennom historien til noen av 
misjonærene fra Hallingdal. 


Mer informasjon. 
Etterhvert som prosjektet tar form vil det 
bli lagt ut informasjon på regionens 
nettside: normisjon.no/vebu 


Brosjyremateriell vil være klart rundt 
påske. 


Go for it - tur med tru involverer 
flere enn de seks Hallingdals-

kommunene. Vi inviterer derfor til 

Informasjonsmøte 

Norkirken Drammen 
23. mars kl.18.30 - 21.00 

De 50 som dro 
- sammen om misjonsoppdraget - 

« Men var eg ung i dag, - ja, det finst ikke tvil: Eg ville 
reist ut på nytt. Ikkje for eventyret og romantikken, men 
for kallet og den serskilde oppgåva Gud har lagt på oss. »  

Syver Baastø fra Hemsedal. Frelsesoffiser, 

misjonær på Java (1933 - 1945). 


I japansk fangenskap under krigen.

På Hol 
bygdemuseum 

(Hagafoss) finner 
man stasstugu fra 
Nestegard i Hovet, 
barndomshjemmet 

til brødrene Ole 
Nestegard den eldre 

og Ole Nestegard 
den yngre. Begge 

kom til å bli 
misjonærer.

http://normisjon.no/vebu


LUNSJFOREDRAG 
- både på Strand og Danvik 

Årets første lunsjforedrag er allerede 
avviklet. 110 personer fikk med seg offiser 
og professor ved Forsvarets høyskole, 
Tormod Heier, sitt foredrag i januar: 
«Hvorfor gikk Putin til angrep på Ukraina, 
og hva er konsekvensene for Norge og 
Europa.» I alt blir det i år 14 lunsjforedrag, 
9 på Strand og 5 på Danvik fhs. Her 
kommer litt informasjon om de som ligger 
først i løypa. 

Prestekolonien 
under krigen. 

Strand - 28. februar 
Oddbjørn Evenshaug 

Under 2. verdenskrig 
tok nazimyndighetene i 
Norge i bruk forvisning 

som et virkemiddel mot 
prester og biskoper som ikke ville 
innordne seg det nye statsstyret. I løpet 
av 1944 ble et stort antall forviste prester 
og biskoper samlet på Lillehammer. Her 
organiserte de et fellesskap, som er blitt 
kalt prestekolonien. Oddbjørn Evenshaug 
har skrevet bok om prestekolonien, og 
kommer nå til Strand for å holde foredrag 
om tema.


Ville vekster på 
menyen. 

Strand - 21. mars 
Ella Grorud 

Ella Grorud er over 
gjennomsnittet 
interessert i å sanke 

spiselige vekster, bær og sopp. Hennes 
nysgjerrighet og kunnskap om hva som 
skjuler seg i norsk natur av 
matopplevelser kommer oss til gode når 
hun holder foredrag på Strand. Dette blir 
et foredrag med en rekke smaksprøver.


Ukraina. Historien. 
Menneskene. 

Krigen. 

Danvik - 23. mars 
Arve Hansen 

Arve Hansen er 
rådgiver for Den norske 

Helsingforskomité og Ukraina-forsker. I 
mars 2022 dro han til Ukraina for å 
observere den største krigen i Europa 
siden annen verdenskrig. I fjor høst ga 
han ut boken med samme navn som 
foredraget. Dagbladets anmelder skrev: 
«Ukraina» er ei bok full av dramatikk som 
kaster nytt lys over ukrainernes 
heltemodige mostandskamp.


Arve Hansen gir oss et levende bilde av 
folket, landet, historien og kulturen. 


Spioner på Safari. 

Strand - 18. april 
Einar Lunde 

I januar 1984 ble Arne 
Treholt arrestert for 
spionasje til fordel for 
KGB. Den største 

spionsaken i norsk historie. Hele landet 
var i sjokk. Pressen jobbet på spreng. Nå 
var alle på jakt etter Jens Evensen, 
Treholts mangeårige sjef, nære venn og 
politisk allierte. De to ble kalt politikkens 
Knoll og Tott.


Det ble NRKs Afrikakorrespondent Einar 
Lunde som til slutt fant Evensen i 
Tanzania og ga ham den dramatiske 
beskjeden som ble et vendepunkt i hans 
liv. 


Få med deg Einar Lunde sitt spennende 
foredrag om denne og andre spionsaker 
han kom bort i som NRK-korrespondent.


Ulykkelig fred. 
Sviktet kirken 

krigens tapere? 

Danvik - 20. april 
Sjur Isaksen 

Vinteren 1946 er 
rettsoppgjøret etter 

annen verdenskrig på sitt mest intense. 
Tross nyvunnet frihetsglede lever Norge 
med en skyggeside: Titusener er utstøtt 
av det nasjonale fellesskapet, og 
splittelsen går gjennom familier, bygder 
og nabolag. I denne situasjonen holder 
sokneprest Kristian Ljostveit en 
radiooverført gudstjeneste fra Larvik 
kirke. Hans kritikk av rettsoppgjøret og 
krystallklare tale om Guds kjærlighet og 
barmhjertighet med landssvikerne, skaper 
overskrifter og voldsom kritikk i alle 
landets aviser. 


71 år senere dukker en banankasse med 
gamle brev opp på en samlerauksjon i 
Oslo. Innholdet er oppsiktsvekkende, flere 
hundre takkebrev adressert sokneprest 
Ljostveit, ikke lest av andre enn ham selv. 


Få med dere foredraget til han som kjøpte 
banankassen og som snart forsto at han 
satt på et unikt historisk materiale, Sjur 
Isaksen.


Øvrige lunsjforedrag i 2023 

23. mai, Strand: Hanne Krogh

18. sept., Strand: Per Anders Nordengen

21. sept., Danvik: Ingeborg Solbrekken

17. okt., Strand: Ikke avklart

19. okt., Danvik: Ikke avklart

14. nov., Strand: Ikke avklart

16. nov., Danvik: Ikke avklart

5. des., Strand: Ikke avklart


Program lunsjforedrag 

kl.12.00:	Varmlunsj

kl.13.00: Foredrag

kl.14.15: Kaffe & kake


LUNSJFOREDRAG 

Påmelding: 
normisjon.no/vebu


Spørsmål: 
gunn.marit.selle@normisjon.no


Tlf.: 406 03 097


Pris: 
Vår: kr. 350,-


Høst: kr. 400,-

http://normisjon.no/vebu
mailto:gunn.marit.selle@normisjon.no


Returadresse: 
Normisjon - region Vestfold og Buskerud 

Østerøyveien 233 - 3237 Sandefjord

Arrangementer & reiserute 
15. februar -  31. mai 2023 

for regionens ansatte og frivillige forkynnere 
Februar 
15.:	 Hyggestund	 Norkirken Drammen

17.:	 Endelig fredag	 Tønsberg Normisjon

19.:	 Fastelavensfest	 Tjølling Normisjon

20.:	 Styremøte	Danvik fhs.

23.:	 Formiddagstreff	 Norkirken Sandefjord

26.:	 Søndagsmøte	 Norkirken Drammen

27.:	 Årsmøte m.m.	 Galleri Normisjon Drammen

28.:	 Lunsjforedrag	 Strand

Mars 
1.:	 Formiddagstreff	 Krokstadelva Normisjon

1.:	 Reg.styremøte

2.:	 Breakegruppe	 Norkirken Drammen	 

8.:	 Komlekveld	 Strand

9.:	 Formiddagsmøte	 Hønefoss Santalforening

10.-12.:	 Soulfest, Acta	 Norkirken Sandefjord

15.:	 Møte	 	 Røyken Normisjon

16.:	 Møte	 	 Hof Normisjon

16.:	 Danvikringen, møte	 Danvik

16.:	 Bedehusbasar	 Strand

20.:	 Reg.styremøte

21.:	 Lunsjforedrag	 Strand

22.:	 Møte	 	 Adal Normisjon

23.:	 Lunsjforedrag	 Danvik

23.:	 Informasjonsmøte	 Drammen

26.:	 Søndagsmøte	 Ål Normisjon

27.:	 Samling	 	 Galleri Normisjon Ål

27.:	 Styremøte	Gol Normisjon

28.:	 Styremøte	Ål Normisjon

29.:	 Prosjektgruppe	 Nesbyen

29.:	 Møte	 	 Gol Normisjon

30.:	 Formiddagstreff	 Geilo

30.:	 Styremøte	Hemsedal Normisjon

30.:	 Møte	 	 Vårvon Normisjon

30.:	 Formiddagsmøte	 Horten Normisjon

April 
12.:	 Utlodningsfest	 Ø.Kvelde Normisjon

13.:	 Formiddagsmøte	 Filtvedt Normisjon

13.:	 Møte	 	 Hof Normisjon

13.:	 Breakegruppe	 Norkirken Drammen

15.:	 Regionens årsmøte	 Tønsberg

16.:	 Søndagsbuffet	 Strand

16.:	 Møte	 	 Geilo Normisjon

18.:	 Lunjsforedrag	 Strand

19.:	 Møte	 	 Røyken Normisjon

20.:	 Lunsjforedrag	 Danvik

24.:	 Styremøte	Danvik 

26.:	 Møte	 	 Adal Normisjon

26.:	 Reg.styremøte

27.:	 Formiddagsmøte	 Horten Normisjon

28.-30:	 Lederleir, Acta	 Strand

30.:	 Gudstjeneste	 Norkirken Kongsberg

Mai 
3.:	 Formiddagstreff	 Krokstadelva Normisjon

4.:	 Breakegruppe	 Norkirken Drammen

7.:	 Møte	 	 Samklang, Skotselv

10.:	 Andakt	 	 SingIN, Sandefjord

22.-24.:	 Regionledermøte	 Trondheim

23.:	 Lunsjforedrag	 Strand

25.:	 Formiddagsmøte	 Horten Normisjon


Danvik Folkehøgskole – Mediefolkehøgskolen - er med sine knappe 200 elever en av 
Norges største folkehøgskoler. Skolen ligger sentralt i Drammen og har spesialisert 
seg på mediefag som film, TV, radio, foto og sosiale medier, spilldesign, 
manusarbeid og skuespill. Danvik er en populær folkehøyskole med god innsøking 
og høy faglig kompetanse. Elevene bor på skolen. I tillegg driver skolen et eget 
catering- og kurssenter med en årlig omsetning på ca 3 mill/år. Danvik 
Folkehøgskole eies av «Stiftelsen Danvik» tilknyttet KFUK-KFUM og Normisjonen. 

 
Vi har nå ledige stilling som 

 

KJØKKENLEDER 
  

Som kjøkkenleder sitter du i skolens ledergruppe og har fagansvar, budsjettansvar og 
personalansvar knyttet til skolens kjøkken og catering/kurssenter.  
 
Vi ser etter deg som  
• Har fagbrev som kokk 

På Danvik verdsetter vi fagkompetanse. Vi ønsker også å være et godt lærested for 
framtidige kokker. Å følge opp våre lærlinger er derfor en viktig oppgave. 
I tillegg forventer vi at du har god kompetanse i å lage et variert og godt kosthold for 
skolens elever, kompetanse på dietter og vegetarmat og fokus på bærekraft. 

• Har ledererfaring fra kjøkken 
Hovedoppgaven er å lede kjøkkenet slik at elevene våre får et sunt og godt kosthold 
gjennom skoleåret. Du har ansvar for menyoppsett, innkjøp, arbeidsfordeling og 
turnusplanlegging.  
Vi ser etter en leder som er tydelig, men samtidig raus nok til å romme en travel 
arbeidshverdag. De ansatte er vår viktigste ressurs, god personaloppfølging vil derfor 
være en sentral oppgave tilknyttet stillingen. 
Du vil også sitte i skolens ledergruppe og slik ha god påvirkningsmulighet på hvordan 
Danvik skal utvikle seg videre. Å kunne ha blikket på totaldriften og ikke bare kjøkkenet, 
er derfor viktig. 

• Liker ungdom 
Kjøkkenet på Danvik er ikke bare et kjøkken. Her samles elevene våre seg til måltider 4 
ganger om dagen. Ofte har vi spesielle arrangement hvor kjøkkenet spiller en vesentlig 
rolle: Temakvelder med tilhørende mat, bærekraftsuke, grillfest og storveis åpningsdag. 
Elevene har også kjøkkentjeneste slik at du kommer tett på ungdommene våre. Kanskje 
du også ser for deg å ha en temasamling om kosthold eller et kokkekurs-valgfag?  

Skolen eier også et catering- og konferansesenter. Drift av dette, spesielt cateringdelen, er 
en sentral oppgave for vår kjøkkenleder. Å utarbeide gode cateringmenyer, imøtekomme 
kundene våre og samtidig ha fokus på god forretningsdrift er et vesentlig ansvarsområde.  

Danvik er en folkehøgskole med et kristent verdigrunnlag og lojalitet til dette er viktig for 
oss. 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor verdi 
  
Vi tilbyr deg en hektisk og flott arbeidshverdag hvor du kan utgjøre en forskjell for 
ungdommer på vei inn i sitt voksenliv. Vi håper du har engasjement, er fleksibel og 
samarbeider godt. Arbeidstiden er i all hovedsak lagt til dagtid med arbeid ca hver tredje 
helg. Det vil være noe mer arbeid gjennom skoleåret, med gode muligheter til fri i skolens 
ferie.  

Stillingen er 80 - 100% 

Vi tilbyr gode pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse og lønn etter avtale.  
Det må framlegges politiattest ved ansettelse. Du bør også ha førerkort klasse B.  
   

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte rektor Hege Norøm på tlf 90624377 eller 
hege.norom@danvikfhs.no Søknad sendes rektor@danvikfhs.no så snart som mulig. Vi 
starter intervjurunder fortløpende.  

Oppstart etter avtale.  

mailto:hege.norom@danvikfhs.no
mailto:rektor@danvikfhs.no

