
Velkommen til åpningsfest 
på Strand 23. mars kl.15.00

	 Denne vinteren har det blitt gjennomført en omfattende oppussing på 
Strand. Store ekstraordinære gaver og salg av en av tomtene på Strand, har gjort 
det mulig for oss å start opprustning av stedet for framtidas bruk.


	 I år er det 80 år siden vi arrangerte den første leiren på Strand. I årenes løp 
har titusener av barn og ungdom vært på leir her. Strand skal fortsatt være et 
leirsted for barn og ungdom, og opprustningen vi nå har påbegynt vil gjøre oss 
bedre i stand til å være leirstedet for kommende generasjoner. Samtidig ønsker vi å 
åpne opp Strand for nye grupper, og oppussingen er et ledd i denne strategien.


	 Møtesalen og spisesalen er det som nå står ferdig. Lørdag 23. mars 
markeres åpningen av de nyoppussede lokalene med stor fest for alle 
generasjoner. Festen er lagt i forlengelsen av  Normisjon (eier av Strand) og Acta - 
barn og unge i Normisjon (de som arrangerer våre leirer) sine årsmøter. Vi regner 
derfor med mye folk fra alle generasjoner. 


	 Over 40 frivillige har nedlagt mer enn 1700 dugnadstimer i forbindelse med 
denne oppussingen. Mange dyktige fagfolk har vært inne og vist stor fleksibilitet 
og tålmodighet da mye skulle gjøres på kort tid. Fra Sandefjord kommune og 
byens politikere har vi møtt mye velvilje i forhold til regulering og salg av tomter, 
slik at vi har fått muligheten til å ruste opp stedet for fremtida. Vi ønsker å invitere 
alle dere til åpningsfesten.


	 Det vil bli et halvannen times program som blant annet vil inneholde:

• Hilsen ved ordfører i Sandefjord kommune, Bjørn Ole Gleditsch

• Sang av mannskoret «Sønner av døtre»

• Hilsen ved daglig leder på Strand, Ruben Heitmann

• Kalle Klovn presenterer sommerens leirer

• «De lange linjene»: Strand historie på 10 minutter


	 Det vil bli servert fingermat etter at programmet et over. Det vil også bli gitt 
en anledning til å gi en gave til Strand.


Med vennlig hilsen


Ruben Heitmann	 	 	 	 Svein-Tony Gårdsø

Daglig leder, Strand		 	 	 	 Regionleder, Normisjon

tlf/ sms: 472 70 877		 	 	 	 tlf/sms: 953 36 440

e-post: ruben.heitmann@normisjon.no	 	 	 e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no
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