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Sommer på Strand

Bryggekapellet
og Fea Bolt

Gamlefjell og 
Strands historie

Med veteranbuss 
til Bryggekapellet

Brydedammen og 
Strand



Postkortet som ble skrevet av 
Nils Bolt i Paris i 1906 er det 
mange som har hørt om. Med 
sirlig håndskrift på kortets 
fremside skrev han «This is my 
home». Kortet hadde et bilde av 
Strand kystsanatorium, det som 
i dag er «vårt» Strand. Nils Bolt 
var født og oppvokst på Strand.

I 2013 gikk ledere og deltakere 
på leir rundt i t-skjorter med 
teksten «This is my home». Det 
var t-skjorter med Nils Bolt sin 
egen håndskrift, skrevet på et 
postkort 106 år tidligere.

Vår visjon er at Strand skal 
være et samlingssted for barn 
og ungdom - et sted for leir, 
gode opplevelser, undervisning 
og minner for livet. Et sted som 
oppleves som et hjem.

Vår visjon er også at Strand 
skal være et åpent og godt sted 
å være for alle generasjoner. 
Programmet for «Sommer på 
Strand» håper vi gjør at mange 
får lyst til å komme til Strand i 
sommer, enten det er for å 
spise middag, få med seg en 
konsert, by på auksjons-
gjenstander, få med seg god 
undervisning og oppleve godt 
fellesskap i vakre omgivelser. 
Vår visjon er at Strand skal 
oppleves som et åpent og 
inkluderende «hjem» for alle 
generasjoner - for alle!

Svein-Tony Gårdsø
Regionleder

Normisjon - VeBu

VETERANBILER
SOMMERMØTER - GAMLEFJELL - SØNDAGSBUFFET

SØNDAG 7. JULI
Denne sommeren er det 80 år siden første 
leiren på Strand. Mange biler, i mange 
utgaver, har fraktet leirdeltakere til Strand 
gjennom alle disse årene. Vi inviterer derfor 
spesielt alle som har veteranbil til Strand 
denne søndagen. Vi spanderer middagsbuffet 
for to for de som stiller med veteranbil. 
Middagen serveres mellom kl.13.00-16.00. 

Tur til Gamlefjell var et fast innslag på leir i 
gamle dager. Stedet har en fantastisk utsikt 
over fjorden og kan også knyttes til noen 
spennende historier rundt Strand. Marie 
Brydine flyttet til Strand på slutten av 1860-
tallet, men hva vet vi om hennes forfedre? Tur 
til Gamlefjell, kaffe og foredrag oppe på 
platået kl.14.30-16.00. 

Følg Paulus på hans andre misjonsreise. Et 
annerledes møte der vi følger i Paulus sine 
fotspor i en løype rundt på Strand. Svein-Tony 
Gårdsø er «reiseguide» og Ingunn Aas 
Andreassen blir med og synger og spiller. På 
møte kl.17.00 blir det andakt rundt en av 
tekstene Paulus skrev i løpet av sin andre 
misjonsreise. Sang og musikk av Gudmund 
Rambekk og Olav Soltun. 

SØNDAGSBUFFET
kl.13.00-16.00
PÅ MENYEN

• Svinestek med tilbehør
• Kalvefrikassé
• Laks med tilbehør
• Karamellpudding
• Panna Cotta m/ skogsbær
• Mocca fromasj

Ønsker du å reservere bord? 
Ta kontakt på tlf.: 404 97 514

Voksen kr.250,- / barn kr.125,-

Kl.11.00: Møte
    I Paulus sine 
    fotspor

Kl.13.00- Søndagsbuffet og
16.00:     veteranbiler

Kl.14.30 - Tur til Gamlefjell
16.00:      Kaffe og foredrag

Kl.17.00: Møte

Kollekt til Strand på begge 
møtene.



Kl.14.00 - 17.00:
GRILLBUFFET

Salg av hamburgere, pølser 
bakt potet og 

sommerkoteletter m/ tilbehør.

ÅPEN KIOSK

LYNLOTTERI

Kl.15.00:

SOMMERAUKSJON

Kl.17.00:

FRILUFTSKONSERT
m/ Oddvar Myklebust

Fri entré.

Hvis dårlig vær 
flyttes konserten inn.

Torsdag 11. juli er selve 
bursdagen til Strand. På 
denne datoen i 1943 kjøpte 
Normisjon (den gang 
Indremisjonsselskapet - Vestfold 
krets) Strand. Dagen 
markeres med 
sommerauksjon med 
auksjonsgjenstander fra våre 
Galleri Normisjonsbutikker på 
Ål og i Drammen. 

Oddvar Myklebust er 
freelance-sanger på heltid, og 

vil ha en 
intimkonsert 
fra ute-
scenen. 
Dette 
kommer 
garantert til 
å bli en flott 
opplevelse. 

AUKSJONSGJENSTANDER
I forbindelse med sommerauksjonen på Strand torsdag 11. 
juli ønsker vi svært gjerne gjenstander som kan auksjoners 

bort. Har du noe du kunne tenke deg å gi til denne 
auksjonen? Ta kontakt med Svein-Tony Gårdsø.

Tlf.: 953 36 440     e-post: svein.tony.gardso@normisjon.no

TUR TIL BRYDEDAMMEN
SOMMERMØTER - BRYDEDAMMEN - SØNDAGSBUFFET

SØNDAG 21. JULI

KONSERT
AUKSJON - GRILLBUFFET

TORSDAG 11. JULI

Brydedammen i Sandefjord er et 
kjent og kjært utfartssted for mange 

sandefjordinger. Foruten en flott utsikt 
over byen og fjorden har stedet en 
spennende historie som også har 

noen nære forbindelser til noen av de 
som bodde på Strand på 1800-tallet. 

Kl.11.00: Gudstjeneste
    Taler: 
    Svein Granerud    

Kl.13.00- Søndagsbuffet
16.00:    

Kl.14.30 - Tur til    
16.00:      Brydedammen

     Kaffe og foredrag v/
     Svein-Tony Gårdsø

Kl.17.00: Møte
               Taler:

    Svein Granerud

Kollekt til Strand på begge 
møtene.

Ønsker du å 
reservere bord til 
søndagsbuffeten?

Tlf.: 404 97 514
Pris voksen kr.250/ 

barn kr.125,-

Svein Granerud 
jobber som 

seniorkonsulent i 
Normisjon. 

Svein-Tony 
Gårdsø er 

regionleder i 
Normisjon - VeBu



STRANDBUSSEN
SOMMERMØTER - BRYGGEKAPELLET - SØNDAGSBUFFET

FEA BOLT - VETERANBUSS

SØNDAG 28. JULI

Mange er de som på 50 - 
og 60-tallet kom med 
buss fra togstasjonen og 
ut til Strand. 
Forventningsfulle barn 
som skulle være her noen 
dager på leir.

I forbindelse med at det i 
år er 80 år siden den 
første leiren på Strand har 
vi fått leid inn en Volvo 
Bamse fra 1956!

Bussen har 29 
sitteplasser og de som 
ønsker en uforglemmelig 
tur har mulighet til å være 
med bussen tur/ retur 
Strand/ Bryggekapellet. 

Avreise fra Strand 
ca. kl.13.30 med retur 
ca. kl.16.00. 

Pris pr. person: 
kr.100,- tur/ retur. 

Kurt Hjemdal er teolog og nå pensjonist. 
Han har tidligere vært rektor på Bibelskolen i 
Grimstad, sokneprest og styreleder i 
Normisjons hovedstyre. Han blir med som 
taler på både gudstjenesten kl.11.00 og møte 
kl.17.00.  

Like ved Bryggekapellet står statuen av en 
kone med en kjerre med fisk og skalldyr foran 
seg. Kona forestiller Christofine Bolt, eller Fea 
Bolt som hun ble kalt. Fea levde mellom 1858 
- 1922 og var byens første fiskehandler. Bolt-
navnet dukker også opp i Strands historie. 

Bryggekapellet i Sandefjord åpnet våren 2004 
og er antagelig Europas eneste flytende kirke. 
I kapellet finner man blant annet minnetavler 
over 137 norske hvalfangere som er gravlagt 
på Syd Georgia. Nytt i 2011 var minnetavler 
over 233 hvalfangere som omkom på sjøen 
eller er gravlagt på andre øyer enn Syd 
Georgia. Per Ramberg viser oss rundt og 
forteller historien kl.14.00. 

Kl.11.00: Gudstjeneste 
    Taler: Kurt Hjemdal

Kl.13.00- Søndagsbuffet
16.00:
Kl.13.30: Veteranbussen går fra Strand        
Kl.14.00: Omvisning i Bryggekapellet

    v/ Per Ramberg
Kl.17.00: Møte

    Taler: Kurt Hjemdal

SØNDAGSBUFFET

SØNDAG 11. AUGUST

KL.13.00-16.00 

Ønsker du å 
reservere bord til 
søndagsbuffeten?

Tlf.: 404 97 514
Pris voksen kr.250/ 

barn kr.125,-


