
Påmelding starter 

15. april!



Velkommen på 
sommerleir!
Kanskje har du aldri vært på leir før? Eller 
kanskje har du vært på leir hundrevis av 
ganger? Uansett, om det skulle bli første eller 
100. gang, er du velkommen på Ieir med Acta 
VeBu i sommer! 

Acta er en kristen barne- og 
ungdomsorganisasjon med over 20 000 
medlemmer som driver med blant annet leir.

Vi håper å se akkurat deg på leir i sommer! 
Påmelding starter 15. april.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med 
Acta-leder Vegard Skjeggestad, på mail 
vegard.skjeggestad@normisjon.no eller 
telefon 902 54 278.

FÅ OGSÅ MED DEG:

Program:

11:00 Gudstjeneste 
v/Ruben Heitmann

12:30-15:00 Søndagsbuffet  med 
familievennlige priser

15:00 Løp for livet

16:00 Familiemøte 
v/Svein-Tony Gårdsø 

18:00 Bilrebus

Som tidligere arrangerer Acta VeBu og Normisjon 
familiearrangementet "Løp for livet", som er et 
innsamlingsløp der vi samler inn penger til både Actas 
ungdomsarbeid og misjonsprosjektet "Like mye verdt", som 
arbeider for jenters rettigheter i Bangladesh. 

Det blir kåringer på innsamlingsløpet. Prisene beste kostyme, 
beste innsamler og beste løper skal deles ut. Det blir også 
bilrebusen på kvelden, som definitivt er verdt å få med seg!

Påmelding som løper gjøres på selve dagen.

Acta VeBu (Vestfold og Buskerud)

32



Har du lyst til å være leder på leir i sommer, 
og ønsker å bli bedre kjent med Acta? Da er 
lederkurs midt i blinken for deg! 

På lederkurs legges det stort vekt på å bli godt 
kjent gjennom seminarer og aktiviteter. Det er 
ingen krav om tidligere forkunnskaper for å 
være med på lederkurs. Det kreves at du har 
vært på minst ett lederkurs for å være leirleder 
på Acta VeBus leirer. 

Nytt av året er at vi får et eget band til møtene. 

Acta VeBu har en egen Facebook-gruppe for 
leirledere: facebook.com/groups/leirleder
meld deg inn hvis du er intressert i å vite mer
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KANOSEMINAR

UTEKINO

UNDERVISNING

SEMINARER
pris allerede leirklubb: 450,-

pris inkl. leirklubb: 550,-
pris uten leirklubb: 750,-

JEG SOM FORBILDE

KICK-OFF

Lederkurs
7. - 9. juni | Strand leirsted | 13-18 år
Hovedleder: Vegard Skjeggestad

Minileir
På minileir inviterer vi de aller minste på leir til 
Strand. Ta med deg foreldre, besteforeldre eller 
en annen voksen du kjenner. Det blir kanotur, 
undervising, misjonstivoli, kiosk, hobbyverksted, 
leirbål og mye mer!

På årets leir skal vi bli bedre kjent med  
mesterdetektiven Willam Hvafferno som har 
ankommet Strand. Bestyrer Huben Reitmann 
opplever stadig at ting forsvinner fra Strand. 
William Hvafforno trenger din hjelp for å løse 
mysteriet, kommer du på minileir?  

22. - 23. juni | Strand leirsted | 3-7 år

Hovedleder: Vegard Skjeggestad

HOPPESLOTT

UTEAKTIVITETER

Pris inkl. leirklubbmedlemskap: kr. 630,-
Pris uten leirklubbmedlemskap:  kr. 830,-
Pris voksen:     kr. 575,-
Overnatting gjestehus per person:  kr. 50,-

påmelding: www.acta.no/vebu/påmelding: www.acta.no/vebu/
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I fjor lanserte Acta VeBu “Escpare room” 
som en ny aktivitet på leir, og dette med 
stor suksess! 

I år flytter Escape room til et nytt og 
større rom, med enda flere spennende 
og utfordrende oppgaver.

Årets Escape room-tema er 
“Diamanter” der 12 diamanter 

er sporløst forsvunnet fra et 
juvelkammer i Paris. Klarer du 
å finne alle de 12 

diamantene og komme deg 
ut før tiden renner ut?

Escape room utvides!

Pris allerede medlem leirklubb: 

Pris inkl. leirklubbmedlemskap:

Pris uten leirklubbmedlemskap:

Overnatting gjestehus:

kr. 1895,-

kr. 1995,-

kr. 2195,-

kr. 200,-

påmelding: www.acta.no/vebu/

SÅPEHOCKEY

Se for deg 12 spillere, to mål, 

en innebandyball og MYE 

såpe! Dette blir garantert 

mange morsomme fall 

og taklinger!

ÅRETS SPORTYAKTIVITETER:
FOTBALLTURNERING

FJELLKLATRING (+200,-)
KANOSAFARI
PIL OG BUE

PAINTBALL (+200,-)
GRAVITY TRAMPOLINE-PARK (+200,-)

TA SJANSEN!

SJØSLAG
ESCAPE ROOM - UTVIDET!

BORRELÅSVEGG

KIOSK

SÅPEHOCKEY

vvv

Er du gira på leir med egen 
videosending? Eller hva med 
såpehockey og paintball?

Sportyfestivalen er en leirklassiker og 
arrangeres for 12. året på rad. Du får 
muligheten til å prøve mange ulike aktiviterer, 
her er det mye å velge i!

Gjør deg klar til blant annet "Color me 
rad"-løp, fotballturninger, en 12m lang 
vannsklie og kanosafari!

1. - 5. juli | Strand leirsted | 10-13 år 
Hovedleder: Vegard Skjeggestad og Amanda Tretteteig

Sportyfestivalen

Acta mot 1 - et nytt leirkonsept!
Du har sikkert fått med deg TV-programmet "Alle mot 1" på NRK i vinter. Nå tar 
vi med oss konseptet på leir! Hvor mange padletak tror du må til for å padle 100 
meter? Eller hvor mange deltakere må til for å slå lederne i tautrekking? Finn ut 
dette sammen med mange andre "Acta mot 1"-utfordringer på Sportyfestivalen!

NYHET!
Acta VeBu

camp-tv
På leiren har vi egen TV-sending 

hver kveld!

6 7



v
 

MaksPuls

KANO

Er du endelig klar for å reise på leir helt alene? 
Da er det bare å pakke sekken og gjøre deg 
klar til MaksPuls - leiren for deg som elsker å 
være i aktivitet fra morgen til kveld! Hva med 
fotballturneing, kanotur, nattkino, Acta mot 1 
og bading? Dette og mye mer er bare noen av 
forventingene du kan ha til MaksPuls!

Acta mot 1 - et nytt leirkonsept!
Du har sikkert fått med deg TV-programmet "Alle mot 1" på NRK i vinter. Nå tar 
vi med oss konseptet på leir! Hvor mange padletak tror du må til for å padle 100 
meter? Eller hvor mange deltakere må til for å slå lederne i tautrekking? Finn ut 
dette sammen med mange andre "Acta mot 1"-utfordringer på Makspuls!

30. juli - 1. aug. | Strand Leirsted | 7-9 år 
Hovedleder: Morten J. Fadum

På MaksPuls 
kan vi garantere 
skyhøy puls. Nytt 
av året er også 
at vi har fått en 
vannsklie på 
hele 12 meter!

Pris allerede medlem leirklubb: 

Pris inkl. leirklubbmedlemskap:

Pris uten leirklubbmedlemskap:

Overnattting gjestehus:

 

kr. 795,-

kr. 895,-

kr. 1095,-

kr. 100,-

 

SUKKERSPINN, SLUSH 

OG POPKORN

HOPPESLOTT

12M VANNSKLIE

påmelding: www.acta.no/vebu/

FLAMINGOFLÅTEN SKAL 

SELVSAGT UT PÅ VANNET!

DET BLIR OGSÅ 

ESCAPE ROOM
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påmelding: www.acta.as/vebu/

Uppdrag Paddan er en av Actas mest populære leirer, i år med 
maks 48 plasser. Leiren legges til Gøteborg, og denne gangen 
blir det mulighet for hele to dager i Liseberg!
 
I tillegg til Liseberg skal vi selvsagt ha det store rebusløpet 
i kjøpesenteret Nordstan. Vi bor i Vallhamra kyrkan som 
ligger ca. to mil utenfor Gøteborg sentrum. 
Her ligger det en matbutikk like i nærheten, 
og det er gangavstand til en stor badeplass. 

Vi reiser med ferge fra Sandefjord over til Strømstad, 
før vi tar buss fra Strømstad og ned til Gøteborg. 
Dette er dager med mye gøy! Én dag i Liseberg er 
inkl. i leirprisen.

Får du ikke nok fart 
og moro i Liseberg 
på en dag? Nytt 
av året er at du 
får mulighet til å 
være hele to dager i 
Lisberg! 

REBUSLØP
LISEBERG

BYTUR

BADEMULIGHETER

UNDERVISNING

ÅPEN SCENE

KARUSELLER
Uppdrag Paddan

Pris allerede medlem leirklubb: 

Pris inkl. leirklubbmedlemskap:

Pris uten leirklubbmedlemskap :

Ekstra dag i Liseberg:

 

kr. 1990,-

kr. 2090,-

kr. 2290,-

kr. 490,-

 

4. - 8. aug. | Göteborg | 13-17 år 
Hovedleder: Vegard Skjeggestad og Herman Tretteteig

EN RÅ OPPLEVELSE!
MAKS 45 PLASSER!

påmelding: www.acta.no/vebu/

STUNTS
LYDEN AV LISEBERG
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Nye strand Leir for alle
Strand ligger idyllisk til ved Mefjorden på 
Østerøya. I 80 år har det vært arrangert leirer 
på Strand for barn, ungdom og voksne. Strand 
er et sted mange i Sandefjord og Vestfold har 
et nært og godt forhold til. Gode sommerminner 
har blitt til på idylliske Strand. 

Det siste året har det skjedd mye med lokalene 
våre. En del er pusset opp og fornyet, og mye 
mer kommer til å skje de neste årene. Om noen 
år håper vi å kunne bygge nye hytter som kan 
være til glede for alle barna på leir. «Nye Strand» 
kan også egne seg godt til andre arrangementer. 
Kurs, dagskonferanser i ukedagene eller selskaper. 
Fra kjøkkenet vårt kan man bestille catering i ulike 
prisklasser og menyer. Hjertelig velkommen til «nye 
Strand».
 
Kontakt oss
strand-sandefjord.no 
facebook.com/Strandleirsted/
strand@normisjon.no
tlf 40 49 75 14

Acta VeBu har en egen leirklubb. Alle som 
melder seg på våre leirer kan bli medlemmer 
av klubben. Dette koster 100,- kroner, og 
medlemskapet følger kalenderåret. Som du 
kan se så er det billigere å melde seg på leir 
og bli med i leirklubben enn å ikke bli medlem. 
Dette er fordi vi får frifondsstøtte for alle 
leirklubbmedlemmer vi har. Bli derfor med i 
leirklubben, og få billigere leirer allerede fra 
første leir! Du melder deg inn i leirklubben 
samtidig som du melder deg på leir.

Leirklubben - det 
lønner seg

Hvordan er Acta tilknyttet Strand
De fleste sommerleirene som arrangeres på 
Strand er det Acta som arrangerer. Acta er barne- 
og ungdomsorganisasjonen til Normisjon, som 
blant annet eier Strand.

Påmelding
Påmeldingen starter 15. april på www.acta.no/
vebu Vi gjør også oppmerksom på at prisene øker 
med kr. 200 etter 5. juni. Ved påmelding er det 
mulig å sende inn romkameratønsker, med unntak 
av Uppdrag Paddan der vi sover i sovesaler. Basert 
på ønskene setter vi opp en fordeling der vi prøver å 
gjøre alle fornøyd. På leirene bor deltakerne på hytter 
og et gjestehus. Hyttene har 4-6 senger på hvert rom og 
et seperat dusjbygg. Gjestehuset har 2-3 sengeplasser 
på hvert rom og eget bad. Senest 10 dager før leirstart 
sendes pakkeliste og annen detaljert informasjon ut.

Betingelser
Leirprisen inkluderer, mat, transport på leiren, aktiviteter og 
overnatting. Ved alle leirer er det et påmeldingsgebyr (inkl. i 
leirpris) på kr. 400, dette refunderes ikke ved avmedling. Ved 
avmelding 7-1 dager før leirstart refunderes 50% av leirprisen. 
Ved avmelding senere enn 24 timer blir ingenting refundert.

Les mer om Acta VeBu på:
facebook.com/ActaVebu/
www.acta.no/vebu

 

Selv om vi gjør det vi kan for å presse prisene 
på leir, er det noen kostnader som likevel må 
dekkes. Vi ønsker at ALLE skal ha muligheten 
til å få være med på leir. I tillegg til at Acta 
VeBu har et eget fond for å sponse leir for de 
som har det trangt økonomisk, har Acta som 
organisasjon fått støtte av Buf-Dir til å støtte / 
sponse leir. Ta kontakt med oss for hvordan du 
kan søke om leirstøtte. Mer informasjon finner 
du på våre nettsider.

Vegard Skjeggestad (Acta-leder)
e-post: vegard.skjeggestad@normisjon.no
tlf: 902 54 278 
adresse: Østerøyveien 233
3237 Sandefjord
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danvikfhs.no
post@danvikfhs.no
danvikfhs
@danviklife

• Skuespill for Scene og Film 
• Manus- og skriveverksted 
• Radio Live og Podcast 
• Spilldesign og Grafikk
• Foto og YouTube
• TV-produksjon 
• Film

NORGES KREATIVE 
MEDIEFOLKEHØGSKOLE

M A L E R M E S T R E N E

www.mesterjensen.no/
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Komplett Elektro AS

ELBIL LADER (16 AMP)

16 A Type Billader

• Ny kurs, 16 ampere monteres i sikringsskap.
• Fra sikringsskapet legges inntil 10m kabel frem til ladestasjon.
• Ladeboks med integrert jordfeilbryter type B.
• Forutsetter at det teknisk lar seg løse.

Tilvalg: 

• Ladekabel 4m: Kr. 2 700,-
• Ladekabel 7,5m: Kr. 3 200,-
• Kr. 250,- pr. m utover 10m
• Overspenningsvern kr.  2 000,-
• Laststyring (home CLU) kr. 7 900,-

Alle priser inkl. mva, montering og levering på stedet.

Kr. 13 000,-

inkl. mva

Haslebakken  50   l   3229 Sandefjord   l   Tlf. 334 75 789 
post@komplettelektro.no   l   www.komplettelektro.no    
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Om Acta VeBu
Acta – barn og unge i Normisjon er en av de største barne – og 
ungdomsorganisasjonene i Norge. Vi samarbeider mange steder tett med Den 
norske kirke og andre menigheter og organisasjoner. I Vestfold og Buskerud driver 
vi et stort og innholdsrikt leirarbeid for barn og ungdom. De fleste av leirene 
våre er på Strand i Sandefjord. Strand eies og drives av Normisjon, som er Actas 
moderorganisasjon. Lokalt rundt om i Vestfold-Buskerud-regionen har Acta 53 
barne – og ungdomslag med over 1550 medlemmer!
Acta har også to ungdomsteam, med nesten 50 medlemmer. Disse er aktive 
leirledere og noen av dem er også med som ledere i lokale Acta-arbeid. 
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Sommerleirbrosjyra 2019

Acta VeBu - barn og unge i Normisjon
grafisk: Herman Tretteteig

Vegard Skjeggestad
Acta-leder i Acta VeBu
tlf: 902 54 278
mail: vegard.skjeggestad@normisjon.no

Returadresse
Acta VeBu
Østerøyveien 233
3227 Sandefjord


