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Syng tru!  

Halleluja, halleluja 

Syng håpet  

frå heilage ord! 

MØTEVERTER: 

Bjørn Inge Holberg Sunniva F. Holberg

SENIMARHOLDERE: Dyktige 
seminarholdere vil utfordre oss og gi  

oss ny kunnskap.

Det var i Stavanger det hele startet, og det feirer vi neste 
sommer med både Sommerfest, generalforsamling og 
175-årsjubileum.

Det blir noen dager tettpakket med variert program. Tomm 
Kristiansen kåserer. Det blir musikk, humor og grenseløs 
energi med Heine Totland og Gisle Børge Styve. Per Arne 
Dahl leder salmesang med Ole Paus og Helene Bøksle på 
Domkirkeplassen. Og sammen med korene Stavanger 
Gospel Company og Voice of Joy skal vi synge til halsen blir 
sår. Det blir også filmpremiere på filmen «De utstøtte». 

Selvfølgelig ser vi oss også tilbake – på humoristisk vis med 
humorgruppen «Galen i Halen» og forestillingen «Luther 
med latter» – men mest av alt ser vi framover!

Helge Gaard

Grenseløs
sommerfest

Kom til fest, ropar vi på vår veg

NMS er i bevegelse, og den som beveger er Gud. Han vil at vi skal bli 
beveget slik at flere mennesker deler troen på Jesus, fattigdom blir  

utryddet og urettferdighet blir bekjempet. 

28. juni – 2. juli 2017 går NMS sin Sommerfest & generalforsamling av
stabelen i Stavanger! Form og innhold er variert – men intensjonen den 
samme: Å dele det kristne fellesskapet med folk i alle aldre og fra ulike 

deler av Guds verdensvide kirke. Sammen vil vi beveges av Guds  
grenseløse kjærlighet - for å bevege andre! 

Det er også 175 år siden NMS ble grunnlagt, og vi planlegger en stor  
jubileumsfeiring. I løpet av sommerfesten skal vi også drøfte NMS sin 

strategiplan og velge nytt landsstyre. Vi vil at du skal være med å stake ut 
kursen NMS skal ha i de nærmeste årene.

Tema for årets sommerfest er «Grenseløst?». Det er fordi Guds kjærlighet 
er større enn den største synd, nåden er uten ende og fordi kallet til å 

dele troen er grenseløst – det gjelder alle mennesker! 

Du er grenseløst velkommen til sommerfest!

NMS ER I  
BEVEGELSE

SANG OG MUSIKK: Aril Schøld er 
kapellmester og vil sammen med husband 
og forsangere lede oss i sangen. Aril er 
freelance-gitarist, produsent, arrangør, 
komponist, dirigent og lærer.

Tomas S. Drønen

Craig Whitson

Frode Brügger Sætre

Knut Holter

Voice of Joy

Kristin Fjelde Tjelle

Silje Marie Erstad

Gunhild Odden

Therese Bue Kessel

Øyvind Tjelle og  
Lars Sigurd Tjelle

Ingrid Tumyr 
Brommeland

175 år

 Stavanger Gospel Company. Foto: Rune Bergan

Generalsekretær, Jeffrey Huseby, regionleder i Stavanger, Evy Torunn Nyvoll og  
leder for hovedkomiteen, Helge Gaard. Foto: iStock/Siv Ane Nerhus 

Jeffrey Huseby 
Generalsekretær i NMS

Øyvind Meling 
Landsstyreleder i NMS

Misjonskvinneforeningen i Sandnes ca. 1900.  
Foto: Ukjent. Kilde: VID historiske arkiv, Misjonsarkivet.
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LØRDAG: 
 
Kl. 09.00: Morgenbønn

Kl. 09.30: Grenseløst oppdrag 
Karen Margrete E. Mestad og  
Haakon Kessel

Kl. 11.00: Utflukter  
Vi oppdager Rogaland og drar på tur. Se 
egen oversikt for alle turmulighetene. 
Her blir det ikke lett å velge. Påmelding 
til utfluktene følger «førstemann til møl-
la» - prinsippet. 

Kl. 17.00: Middag

Kl. 19.00: Jubelkveld  
i Stavanger Expo. 
(se omtale under) 

Kl. 23.00: Kveldsbønn i Tjensvoll kirke

SØNDAG: 
 
Kl. 11.00: Festgudstjeneste for  
store og små i Stavanger Expo. 

Kl. 12.30: Lunsj

TORSDAG: 
 
Kl. 08.30: Morgenbønn

Kl. 09.00 – 10.30: Forhandlinger

Kl. 09.30 – 10.45: Seminar 1, 2 og 3

Kl. 11.00: Grenseløs nåde 
Karen Margrete E. Mestad, stipendiat ved 
VID, tidligere menighetsprest. 

Kl. 12.30: Lunsj

Kl. 14.00: Forhandlinger. 

Kl. 14.00: Seminar 4, 5 og 6

Kl. 17.00: Middag

Kl. 19.00:  
Utrydde fattigdom 
(se omtale under)

Kl. 21.30: Konsert med Heine Totland og 
Gisle Børge Styve i Stavanger Forum.  
Billett til konserten kjøpes separat. 

Kl. 21.30: Filmpremiere – De utstøtte 
Filmpremiere på Stavanger kulturhus 
Sølvberget: «De utstøtte». Billett kjøpes 
separat. 

Kl. 23.00: Kveldsbønn i Tjensvoll kirke

FREDAG: 
 
Kl. 08.30: Morgenbønn

Kl. 09.00 – 10.30: Forhandlinger

Kl. 09.30 – 10.45: Seminar 7 og 8

Kl. 11.00: Grenseløst håp 
Haakon Kessel, sokneprest, tidligere  
misjonær i Japan 

Kl. 12.30: Lunsj

Kl. 14.00: Forhandlinger. 

Kl. 14.00: Seminar 9, 10 og 11

Kl. 17.00: Middag

Kl. 19.00:  
Dele troen på Jesus 
(se omtale under)

Kl. 21.30: Salmefest i Sentrum: Ole Paus, 
Helene Bøksle, Per Arne Dahl, m.fl.

Kl. 22.45: NMS U inviterer til kafé i stiftel-
sesbygget til NMS i Stavanger sentrum

Kl. 23.00: Kveldsbønn i Stavanger  
Domkirke

ONSDAG KL. 19.00:  
Media gir oss grenseløse muligheter 
til å nå ut til mange. SAT-7 setter fo-
kus på kvinners rettigheter, enslige, 
kvinnelige forsørgeres rettigheter, 
funksjonshemmedes rettigheter og 
barns rettigheter. Aktualitetspro-
grammet Bridges tar opp flere as-
pekter ved menneskerettighetssitua-
sjonen generelt i regionen.   
Rita Elmounayer, kanal- og kommu-
nikasjonsdirektør i SAT- 7, taler. Sang 
ved Rana Ghaly. 

TORSDAG KL. 19.00:  
«Use Your Talents» (Bruk dine talen-
ter) er en arbeidsmetode som viser 
hvordan folk kan bruke sine ressurser 
for å skape utvikling for seg og sine, 
for kirken og for lokalsamfunnet. 
Margareth Mbugua og Galunde Wa-
keta Warotte presenterer «Use your 
talents» sammen med Sigurd Haus, 
prosjektleder i NMS.

FREDAG KL. 19.00:  
Estland regnes som et av de mest 
sekulariserte landene i Europa. I Nord 
England står de overfor en stor utfor-
dring med rekruttering av ungdom 
til kirken. I begge disse landene ar-
beider NMS og kirkene sammen om 
å finne nye veier for å dele troen på 
Jesus.  
Robert Freeman, biskop i Carlisle bi-
spedømme, taler. En sanggruppe fra 
Estland deltar også. 

LØRDAG KL. 19.00:  
Vi feirer NMS 175 år med en heidun-
drende jubelkveld for hele familien. 
«Galen i halen» leder oss lekende 
gjennom en festkveld fylt av sang 
samt glimt fra NMS sin oppstart i 
Sør-Afrika. Gospelkorene Voice of Joy, 
Stavanger Gospel Company og et 
Soul Children- kor synger for oss og 
med oss, vi får festkåseri ved Tomm 
Kristiansen, og selvsagt stor burs-
dagskake! 

ONSDAG:
 
Kl. 12.30: Lunsj

Kl. 14.00: Grenseløst? 
Egersund misjonskorps slår an tonen når 
vi samles til åpning av NMS sin Sommer-
fest & generalforsamling. Generalsekre-
tær Jeffrey Huseby taler. Barna er med 
under første del og går så til sine grupper. 
Ungdommene sendes ut fra åpningsmø-
tet til leir på Furutangen misjonssenter. 

Kl. 15.30: Forhandlinger.  
Presentasjon av NMS sin treårsmelding.

Kl. 17.00: Middag

Kl. 19.00:  
Bekjempe urettferdighet  
(se omtale under)

Kl. 21.30: «Luther med latter» i Stavanger 
Forum. Billett til arrangementet kjøpes 
separat. 

Kl. 23.00: Kveldsbønn i Tjensvoll kirke

JubelkveldBekjempe  
urettferdighet

Utrydde 
fattigdom

Dele troen 
på Jesus

Forhandlinger  
og valg
Generalforsamlingen er en vik-
tig del av programmet når vi er 
samlet til NMS sin Sommerfest 
& generalforsamling 2017.  
Under forhandlingene tas det 
et raskt blikk bakover med 
tanke på å sette retning for kur-
sen fremover. Strategiplanen 
skal vedtas og det skal velges 
landsstyreleder, landsstyre, 
protokollkomité og valgkomité. 
Det vil under denne general-
forsamlingen også legges frem 
forslag til større endringer av 
grunnregler og vedtekter. 

I følge vedtektene er det kun 

• enkeltmedlemmer og foren-
ingsmedlemmer i NMS og NMS 
U (født 2002 eller tidligere), 

• medarbeidere i NMS’ gjen-
bruksbutikker,

• utsendinger fra sokn med 
samarbeidsavtale samt

• utsendinger fra MAF og LF 

som i tillegg til talerett har 
stemmerett på generalforsam-
lingen.  

Dette betyr at som f.eks. giver, 
styremedlem på alle nivå, el-
ler ansatt, har du ikke disse 
rettighetene. Vedtektene gir 
videre talerett til inviterte re-
presentanter fra norske samar-
beidskirker og – organisasjoner. 
Generalforsamlingen kan gi 
talerett til andre. 

For å kunne benytte seg av ens 
rettighet til å tale og stemme 
er det satt frist for påmelding 
innen 14. juni 2017. Dette for å 
sikre at kravene til de demokra-
tiske prosessene blir ivaretatt. 

Det vil være mulig å melde seg 
på Sommerfesten/generalfor-
samlingen etter denne datoen, 
men en vil da ikke kunne be-
nytte seg av formelle rettighe-
ter under forhandlingene.

FORKYNNERE: 
Karen Margrete E. Mestad  

og Haakon Kessel
Galen i halen leder oss gjennom  
Jubelkvelden i Stavanger Expo.

Konsert med Heine Totland  
og Gisle Børge Styve

Forestillingen «Luther med latter»  
i Stavanger Forum.

Rita Elmounayer, kanal - og kommuni-
kasjonsdirektør i SAT-7, taler.

Robert Freeman, 
biskop i Carlisle bispedømme.

Galunde W. Warotte, direktør innen ut-
danning i Mekane Jesus-kirken i Etiopia.

Margareth Mbugua, leder programmet 
for sparegrupper i pinsekirken i Kenya.

PROGRAM Frå bordet ditt, Herre går vi mange  i flokk

Foto: Morten Berentsen

TOLKING 
Det vil være tolking til og fra  
engelsk, samt norsk tolking 
til tegnspråk.

AVLYST
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I år blir de fleste seminarene åpne! Du trenger derfor ikke melde  
deg på seminaret ved påmelding til hele arrangementet, men kan 

møte direkte opp på de seminarene du ønsker. Når seminarrommet 
er fullt, stenges dørene. Kun to seminarer har påmelding: Grillseminar 

med Craig Whitson og gjenbruksseminaret Kreativ gjenbruk.

SEMINAR TORSDAG SEMINAR FREDAG
SEMINAR 5: KREATIV GJENBRUK

Retro og redesign fenger mange av oss. 
Dette seminaret gir inspirasjon og tips til 
hva som kan gjøres med både møbler og 
tekstilvarer. Det blir også mulighet til å 
prøve selv. Vi skal blant annet hekle mat-
ter av gammelt sengetøy. Seminarhol-
derne har tilknytning til NMS Gjenbruk: 
Silje Marie Erstad blogger om redesign 
og skriver fast om kreativ gjenbruk i 
Misjonstidende. Merethe Eikefet kan 
trylle med nål og tråd. Inger Lovise Djø-
seland liker å lage nytt av gammelt og 
deler gjerne resultatet på instagram. 

Pris for seminaret inkludert materiell:  
kr 150,-   
Maks antall deltakere: 60

SEMINAR 6: MISJONSHISTORISK  
VANDRING I STAVANGER BY

Vandringen starter på Misjonsmarka 
med de historiske bygningene som har 
huset Misjonsskolen (senere Misjons-
høgskolen og nå VID vitenskapelige 
høgskole). Derfra går veien gjennom 
Gamle Stavanger, til lokalene hvor NMS 
ble stiftet i 1842. Vandringen ender opp i 
Nygatens forsamlingshus der deltakerne 
vil få en enkel bevertning. Torstein Jør-
gensen, professor i Kirke – og misjons-
historie ved VID vitenskapelige høgskole 
leder oss gjennom vandringen. 

SEMINAR 1: TEKST OG MAKT: BIBEL-
OVERSETTELSE OG BIBELTOLKNING

Morsmålet er sentralt for vår kulturelle 
identitet. Språkbruken i et samfunn el-
ler en situasjon gjenspeiler maktforhold 
og avhengigheter. Hver tekst tolkes på 
grunnlag av sosiale, kulturelle og politis-
ke forhold. Det gjelder også bibeloverset-
telse. Ved hjelp av eksempler vil vi i dette 
seminaret drøfte ulike sider av språkar-
beid, bibeloversettelse og bibeltolkning.

Bidragsytere: Rev. Abera Negeri fra Ka-
mashi, Etiopia. Knut Holter (VID), Hoyce 
Mbowe, (VID - er fra Tanzania), Zephania 
Shila Nkesela, (VID – er fra Tanzania). Se-
minaret ledes av Klaus Küspert (NMS´ 
representant i Etiopia)

SEMINAR 2: HVORFOR ENGASJERER 
NMS SEG I MENIGHETSUTVIKLING  
I NORGE? 

Hvilke trender i kulturen utfordrer kir-
ken? Trenger vi menighetsutvikling i 
Norge? Og hva kan og skal i så fall NMS 
bidra med? Betyr dette at vi også må 
tenke annerledes om NMS som misjons-
organisasjon og hvordan vi på lokalplan 
organiserer arbeidet vårt?

Bidragsytere: Paul Erik Wirgenes (avde-
lingsdirektør i Kirkerådets avdeling for 
menighetsutvikling), Robert Freeman 
(biskop i Carlisle bispedømme – en av 
arkitektene bak «Mission shaped Chur-
ches» i den anglikanske kirken i England) 
med flere. 

SEMINAR 3: GJENBRUKSBUTIKKENE – 
ET GRENSELØST ARBEIDSFELLESSKAP

Gjenbruksbutikkene er en arbeidsform 
i vekst. Har vi fått misjonsforeningene 
tilbake i en ny versjon, eller har vi fått 
noe helt nytt? Du blir tatt med på en 
tankereise om gjenbruksbutikkene som 
arbeidssted, oppgave og mulighet. Bu-
tikkene vokser, og opplever både vok-
sesmerter og voksegleder. Hva kan vi 
vente oss av gjenbruksbutikkene? 

Bidragsyter: Birger H. Fossum er medar-
beider i NMS Gjenbruk på Ski og medlem 
av Gjenbruksstyret i NMS sentralt. 

SEMINAR 4: MIGRASJON OG GRENSER – 
SKAL VI SPRENGE ELLER STENGE?

Hva er egentlig en migrant? Er migrasjon 
positivt eller negativt for de som drar 
og de som tar imot? Seminaret vil bidra 
med fakta og innsikt om migrasjon og 
migrasjonens utfordringer og muligheter 
for kirke og samfunn lokalt og globalt. 
Migrasjonsprosesser utfordrer ulike typer 
grenser (religiøse, kulturelle, sosiale og 
politiske), og seminaret vil særlig foku-
sere på hvilken rolle religion spiller både 
for migrantene selv og for vårt møte med 
enkeltmennesker. 

Bidragsytere: Gunnhild Odden (Senter 
for Interkulturell Kommunikasjon),  
Tomas Sundnes Drønen (VID), Kari  
Storstein Haug (VID) samt stipendiater 
ved VID.

SEMINAR TORSDAG KL 14.00

SEMINAR TORSDAG KL 09.30

SEMINAR 7: «USE YOUR TALENTS» -  
EN TILNÆRMING SOM SPRENGER  
TIDLIGERE GRENSER

Tilnærmingen «Use Your Talents» hand-
ler om hvordan menighetene kan bli ak-
tører slik at folk kan ta i bruk sine ressur-
ser for å skape utvikling for seg og sine, 
for kirken og for lokalsamfunnet. I dette 
seminaret vil erfaringer fra Madagaskar, 
Etiopia og Kenya bli presentert.  

Bidragsytere: Sigurd Haus (prosjektleder 
«Use your talents»), Margareth Mbugua 
(leder for program med sparegrupper – 
Kenya), Galunde Waketa Warotte (direk-
tør for utdanningsinstitusjoner i Etiopia).

SEMINAR 8: LUTHERSK OG  
GRENSELØS?

I seminaret diskuterer vi hvorvidt den 
lutherske arven gir frihet eller virker 
begrensende. Finnes det en grense for 
læremangfold i en luthersk kirke, og hvor 
går i tilfelle den? Hvor fritt står vi som 
luthersk kirke i spørsmål om ordninger, 
liturgier og former? Hva er forholdet mel-
lom det globale/universelle og det nasjo-
nale/lokale i den lutherske kirkefamilien? 

Bidragsytere: Knut Alfsvåg (VID), Kristin 
Fjelde Tjelle (VID), representant fra part-
nerkirke.

SEMINAR FREDAG KL 09.30

SEMINAR 9: GRENSELØS FATTIGDOM – 
GRENSELØS RIKDOM

Det økonomiske gapet mellom fattige og 
rike øker. Mens ekstrem fattigdom tid-
ligere var assosiert med et liv på lands-
bygda i lavinntektsland, bor nå hele 73% 
i bymiljøer i mellominntektsland. Også i 
Norge øker forskjellene. Hvordan kan kir-
ken og misjonen utfordre(s) i en tid der 
forholdet mellom forbruk og fattigdom 
både innad i kirken og i samfunnet for 
øvrig har blitt så hverdagslig og dyptgri-
pende?

Bidragsytere: Frode Brügger Sætre 
(misjonær Mali), Dag Rune Sameien 
(programrådgiver NMS), representant fra 
partnerkirke. 

SEMINAR 10: GRENSELØSE MULIGHE-
TER FOR KVINNER OG MENN

Hvorfor er NMS opptatt av kjønn, og hva 
har dette med misjon å gjøre? NMS har 
kjønnsperspektivet som en rød tråd i alle 
typer arbeid, både i Norge og i andre de-
ler av verden. Dette seminaret går nær-
mere inn på hvorfor et kjønnsperspektiv 
er viktig, og gir eksempler fra NMS sitt 
arbeid. 

Bidragsytere: Marit Breen, misjonær i 
Etiopia, Terese Bue Kessel, 1.amanuensis 
ved VID og Marianne Skjortnes, professor 
ved VID. 

SEMINAR FREDAG KL 14.00

SEMINAR
NYHET: IN

GEN PÅMELDING PÅ SEMINARENE

SEMINAR 11: GRENSELØSE  
MULIGHETER MED GRILLEN

Stavangers kjente grillkonge, Craig Whit-
son, innbyr til grillkurs. Dette seminaret 
har en utvidet tidsramme (fra kl. 13.30 – 
18.30). Her blir seminardeltakerne delt inn 
i grupper som lager inntil tre ulike retter 
hver. Noen av rettene spiser en mens en 
jobber, mens resten spares til en stor buf-
fé. Deltakerne får tilsendt oppskriftshefte 
med samtlige oppskrifter etter kurset. 
Her kan du med andre ord både lære noe 
nytt, spise god mat og få være med i et 
sosialt fellesskap. Pris kr. 995,-. Påmelding. 
Maks antall deltakere: 30.

GRENSELØS  
KREATIVITET
Er du klar for å slippe kreativite-
ten din løs? Jofrid Bru Staurland, 
som er leder for dekorkomiteen, 
kommer til å ha et kreativt verk-
sted som vil være åpent under 
alle seminartidene under arran-
gementet. Der kan man stikke 
innom og lage det man vil og få 
instruksjoner - og betale for det 
man bruker. Jofrid er kunstner, 
og foruten naturmateriale, bruker 
hun en god del søppel som hun 
finner i fjæra. Dekoren i den glo-
bale landsbyen Grenseland vil for 
en stor del være gjenbrukt søppel, 
for eksempel taustumper, gamle 
fiskegarn, gamle skiferheller. 

Stikk- 

innom 

seminar

Til kjærleiken famnar  

kvar ein som bur  

på ei grenselaus himmeljord
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I år blir de fleste seminarene åpne! Du trenger derfor ikke melde  
deg på seminaret ved påmelding til hele arrangementet, men kan 

møte direkte opp på de seminarene du ønsker. Når seminarrommet 
er fullt, stenges dørene. Kun to seminarer har påmelding: Grillseminar 

med Craig Whitson og gjenbruksseminaret Kreativ gjenbruk.

SEMINAR TORSDAG SEMINAR FREDAG
SEMINAR 5: KREATIV GJENBRUK

Retro og redesign fenger mange av oss. 
Dette seminaret gir inspirasjon og tips til 
hva som kan gjøres med både møbler og 
tekstilvarer. Det blir også mulighet til å 
prøve selv. Vi skal blant annet hekle mat-
ter av gammelt sengetøy. Seminarhol-
derne har tilknytning til NMS Gjenbruk: 
Silje Marie Erstad blogger om redesign 
og skriver fast om kreativ gjenbruk i 
Misjonstidende. Merethe Eikefet kan 
trylle med nål og tråd. Inger Lovise Djø-
seland liker å lage nytt av gammelt og 
deler gjerne resultatet på instagram. 

Pris for seminaret inkludert materiell:  
kr 150,-   
Maks antall deltakere: 60

SEMINAR 6: MISJONSHISTORISK  
VANDRING I STAVANGER BY

Vandringen starter på Misjonsmarka 
med de historiske bygningene som har 
huset Misjonsskolen (senere Misjons-
høgskolen og nå VID vitenskapelige 
høgskole). Derfra går veien gjennom 
Gamle Stavanger, til lokalene hvor NMS 
ble stiftet i 1842. Vandringen ender opp i 
Nygatens forsamlingshus der deltakerne 
vil få en enkel bevertning. Torstein Jør-
gensen, professor i Kirke – og misjons-
historie ved VID vitenskapelige høgskole 
leder oss gjennom vandringen. 

SEMINAR 1: TEKST OG MAKT: BIBEL-
OVERSETTELSE OG BIBELTOLKNING

Morsmålet er sentralt for vår kulturelle 
identitet. Språkbruken i et samfunn el-
ler en situasjon gjenspeiler maktforhold 
og avhengigheter. Hver tekst tolkes på 
grunnlag av sosiale, kulturelle og politis-
ke forhold. Det gjelder også bibeloverset-
telse. Ved hjelp av eksempler vil vi i dette 
seminaret drøfte ulike sider av språkar-
beid, bibeloversettelse og bibeltolkning.

Bidragsytere: Rev. Abera Negeri fra Ka-
mashi, Etiopia. Knut Holter (VID), Hoyce 
Mbowe, (VID - er fra Tanzania), Zephania 
Shila Nkesela, (VID – er fra Tanzania). Se-
minaret ledes av Klaus Küspert (NMS´ 
representant i Etiopia)

SEMINAR 2: HVORFOR ENGASJERER 
NMS SEG I MENIGHETSUTVIKLING  
I NORGE? 

Hvilke trender i kulturen utfordrer kir-
ken? Trenger vi menighetsutvikling i 
Norge? Og hva kan og skal i så fall NMS 
bidra med? Betyr dette at vi også må 
tenke annerledes om NMS som misjons-
organisasjon og hvordan vi på lokalplan 
organiserer arbeidet vårt?

Bidragsytere: Paul Erik Wirgenes (avde-
lingsdirektør i Kirkerådets avdeling for 
menighetsutvikling), Robert Freeman 
(biskop i Carlisle bispedømme – en av 
arkitektene bak «Mission shaped Chur-
ches» i den anglikanske kirken i England) 
med flere. 

SEMINAR 3: GJENBRUKSBUTIKKENE – 
ET GRENSELØST ARBEIDSFELLESSKAP

Gjenbruksbutikkene er en arbeidsform 
i vekst. Har vi fått misjonsforeningene 
tilbake i en ny versjon, eller har vi fått 
noe helt nytt? Du blir tatt med på en 
tankereise om gjenbruksbutikkene som 
arbeidssted, oppgave og mulighet. Bu-
tikkene vokser, og opplever både vok-
sesmerter og voksegleder. Hva kan vi 
vente oss av gjenbruksbutikkene? 

Bidragsyter: Birger H. Fossum er medar-
beider i NMS Gjenbruk på Ski og medlem 
av Gjenbruksstyret i NMS sentralt. 

SEMINAR 4: MIGRASJON OG GRENSER – 
SKAL VI SPRENGE ELLER STENGE?

Hva er egentlig en migrant? Er migrasjon 
positivt eller negativt for de som drar 
og de som tar imot? Seminaret vil bidra 
med fakta og innsikt om migrasjon og 
migrasjonens utfordringer og muligheter 
for kirke og samfunn lokalt og globalt. 
Migrasjonsprosesser utfordrer ulike typer 
grenser (religiøse, kulturelle, sosiale og 
politiske), og seminaret vil særlig foku-
sere på hvilken rolle religion spiller både 
for migrantene selv og for vårt møte med 
enkeltmennesker. 

Bidragsytere: Gunnhild Odden (Senter 
for Interkulturell Kommunikasjon),  
Tomas Sundnes Drønen (VID), Kari  
Storstein Haug (VID) samt stipendiater 
ved VID.

SEMINAR TORSDAG KL 14.00

SEMINAR TORSDAG KL 09.30

SEMINAR 7: «USE YOUR TALENTS» -  
EN TILNÆRMING SOM SPRENGER  
TIDLIGERE GRENSER

Tilnærmingen «Use Your Talents» hand-
ler om hvordan menighetene kan bli ak-
tører slik at folk kan ta i bruk sine ressur-
ser for å skape utvikling for seg og sine, 
for kirken og for lokalsamfunnet. I dette 
seminaret vil erfaringer fra Madagaskar, 
Etiopia og Kenya bli presentert.  

Bidragsytere: Sigurd Haus (prosjektleder 
«Use your talents»), Margareth Mbugua 
(leder for program med sparegrupper – 
Kenya), Galunde Waketa Warotte (direk-
tør for utdanningsinstitusjoner i Etiopia).

SEMINAR 8: LUTHERSK OG  
GRENSELØS?

I seminaret diskuterer vi hvorvidt den 
lutherske arven gir frihet eller virker 
begrensende. Finnes det en grense for 
læremangfold i en luthersk kirke, og hvor 
går i tilfelle den? Hvor fritt står vi som 
luthersk kirke i spørsmål om ordninger, 
liturgier og former? Hva er forholdet mel-
lom det globale/universelle og det nasjo-
nale/lokale i den lutherske kirkefamilien? 

Bidragsytere: Knut Alfsvåg (VID), Kristin 
Fjelde Tjelle (VID), representant fra part-
nerkirke.

SEMINAR FREDAG KL 09.30

SEMINAR 9: GRENSELØS FATTIGDOM – 
GRENSELØS RIKDOM

Det økonomiske gapet mellom fattige og 
rike øker. Mens ekstrem fattigdom tid-
ligere var assosiert med et liv på lands-
bygda i lavinntektsland, bor nå hele 73% 
i bymiljøer i mellominntektsland. Også i 
Norge øker forskjellene. Hvordan kan kir-
ken og misjonen utfordre(s) i en tid der 
forholdet mellom forbruk og fattigdom 
både innad i kirken og i samfunnet for 
øvrig har blitt så hverdagslig og dyptgri-
pende?

Bidragsytere: Frode Brügger Sætre 
(misjonær Mali), Dag Rune Sameien 
(programrådgiver NMS), representant fra 
partnerkirke. 

SEMINAR 10: GRENSELØSE MULIGHE-
TER FOR KVINNER OG MENN

Hvorfor er NMS opptatt av kjønn, og hva 
har dette med misjon å gjøre? NMS har 
kjønnsperspektivet som en rød tråd i alle 
typer arbeid, både i Norge og i andre de-
ler av verden. Dette seminaret går nær-
mere inn på hvorfor et kjønnsperspektiv 
er viktig, og gir eksempler fra NMS sitt 
arbeid. 

Bidragsytere: Marit Breen, misjonær i 
Etiopia, Terese Bue Kessel, 1.amanuensis 
ved VID og Marianne Skjortnes, professor 
ved VID. 

SEMINAR FREDAG KL 14.00

SEMINAR
NYHET: IN

GEN PÅMELDING PÅ SEMINARENE

SEMINAR 11: GRENSELØSE  
MULIGHETER MED GRILLEN

Stavangers kjente grillkonge, Craig Whit-
son, innbyr til grillkurs. Dette seminaret 
har en utvidet tidsramme (fra kl. 13.30 – 
18.30). Her blir seminardeltakerne delt inn 
i grupper som lager inntil tre ulike retter 
hver. Noen av rettene spiser en mens en 
jobber, mens resten spares til en stor buf-
fé. Deltakerne får tilsendt oppskriftshefte 
med samtlige oppskrifter etter kurset. 
Her kan du med andre ord både lære noe 
nytt, spise god mat og få være med i et 
sosialt fellesskap. Pris kr. 995,-. Påmelding. 
Maks antall deltakere: 30.

GRENSELØS  
KREATIVITET
Er du klar for å slippe kreativite-
ten din løs? Jofrid Bru Staurland, 
som er leder for dekorkomiteen, 
kommer til å ha et kreativt verk-
sted som vil være åpent under 
alle seminartidene under arran-
gementet. Der kan man stikke 
innom og lage det man vil og få 
instruksjoner - og betale for det 
man bruker. Jofrid er kunstner, 
og foruten naturmateriale, bruker 
hun en god del søppel som hun 
finner i fjæra. Dekoren i den glo-
bale landsbyen Grenseland vil for 
en stor del være gjenbrukt søppel, 
for eksempel taustumper, gamle 
fiskegarn, gamle skiferheller. 
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Alle barn kan glede seg til å være 
med på NMS sin Sommerfest i  
Stavanger. Her kan du få oppleve 
og gjøre mye kjekt sammen med 
mange andre barn i flere dager.

Første del av kveldsmøtene onsdag, 
torsdag og fredag samt jubelkvel-
den lørdag og gudstjenesten søn-
dag er planlagt for hele familien. To 
av utfluktene lørdag er spesielt til-
tenkt barnefamilier. Se etter lemur-
merket.

Alle påmeldte til barneprogram-
met vil få tilsendt oversikt over bar-
nas program. Dette viser samlinge-
ne og når det er tid for å registrere 
eller hente barn. 

Hvilke aldersgrupper kan  
være med på hva? 
Barn 0-2 år har et tilbud om leke-
rom i nær tilknytning til forhand-
lingssalen. Dersom man ønsker å 
delta med barn i denne alderen på 
barneopplegget for de eldre, kan 
dette skje i følge med voksen. Vi 
har flytende grense mellom opp-
legget for 3-6 år og 1. -7. klasse slik 
at dere selv kan avgjøre om søsken 
eller venner skal delta på samme 
gruppe. Opplegget er tilpasset den 
oppgitte alderen.

Vi har tre forskjellige typer samlin-
ger i løpet av dagen: 

1. MFO  
(MISJONS-FRITIDSORDNING): 

Torsdag kl. 8.45-10.00 
Fredag kl kl. 8.45-10.00 
Lørdag kl. 9.15-9.30 

MFO er en rolig start på dagen for 
dem som er klar for å komme i 
gang tidlig om morgenen. Her kan 
du velge ulike aktiviteter som du 
har lyst til å holde på med sammen 
med andre – du kan bygge, leke, 
spille, undersøke og mye mer. 
 
 
2. BARNEOPPLEGGET FOR  
GRUPPEN 3-6 ÅR OG  
GRUPPEN 1. – 7. KLASSE

Onsdag kl. 14.30-17.00 
Torsdag og fredag kl. 10.00-12.30  
og 14.00-17.00 
Lørdag kl. 9.30-10.30

Dette er kjernetiden der vi håper at 
alle barna kan være på plass. 

Gruppe: 3-6 år 
3-6 år har korte fellessamlinger 
med sang og noe å undre seg over, 
deretter samles vi i grupper som 
leker og lærer om Gud sammen. 
Vi skal ha god tid til å lage, synge 

BARN/FAMILIE TENÅRINGER

Ungdomsopplegget er for dem som skal begynne i 8. klasse  
og opp til og med 18 år. 

Vi starter med en smak av TMF og leir på Furutangen leirsted i Ryfylke  
onsdag til fredag. Tilbake i Stavanger, fredag til søndag, blir det ungdoms- 

kvelder, lovsangskonsert for ungdom og egne utflukter i tillegg til det felles  
programmet. Vi skal ha to utflukter som er reservert for ungdommer: 

1. By og bowling og 2. Kongeparken.

Stikkord for dagene: Leir, vennskap, waterwalkers, Jesus, beachparty med DJ Titan,  
grilling, misjon, utekino, lovsang, disippelskap, lek og mye mer.

Vi har med flinke bibeltimeholdere som noen kanskje kjenner igjen fra TMF, og vi får besøk 
fra Ucrew’ere og Hald-studenter som har rykende ferske opplevelser fra NMS sitt arbeid. 

For dem som ønsker å overnatte sammen med de andre ungdommene også i Stavanger, 
blir det mulighet for å bestille overnatting på «flatseng» fredag til søndag.

Flere opplysninger om programmet blir oppdatert her:  
nms.no/sommerfest

og leke. Fredag ettermiddag får 
alle være med på «jorden rundt-
løp» med gøyale misjonsposter 
sammen med de større barna 
rundt Mosvatnet, som ligger like 
ved Stavanger Forum.

Gruppe: 1. – 7. klasse 
De som går i 1.-7. klasse har felles-
samlinger for alle sanser, og fort-
setter med gruppesamlinger der 
vi samtaler, leker og blir godt kjent 
med hverandre.  Noen ganger får 
du valg mellom ulike aktiviteter 
som maling, leire, utegruppe eller 
bygge med lego. Du kan også velge 
ballspill, dans, drama, eksperiment 
eller musikkverksted. Fredag etter-
middag blir det «jorden rundt-løp» 
med gøyale misjonsposter rundt 
Mosvatnet. 

 
3. KVELDSMIX 
 
Onsdag, torsdag og fredag  
kl. 19.30-21.00 
 
Dette er et tilbud for dere som føl-
ger voksne til kveldsmøtet. Barna er 
med på første halvtimen av kvelds-
møtet sammen med de voksne. 
Deretter går vi samlet ut til våre 
egne lokaler med valgfrie aktivite-
ter og lek.

SOMMERFESTEN FOR BARN SOMMERFEST 
FOR TENÅRINGER

Ei rørsle i følgje med deg  
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Alle barn kan glede seg til å være 
med på NMS sin Sommerfest i  
Stavanger. Her kan du få oppleve 
og gjøre mye kjekt sammen med 
mange andre barn i flere dager.

Første del av kveldsmøtene onsdag, 
torsdag og fredag samt jubelkvel-
den lørdag og gudstjenesten søn-
dag er planlagt for hele familien. To 
av utfluktene lørdag er spesielt til-
tenkt barnefamilier. Se etter lemur-
merket.

Alle påmeldte til barneprogram-
met vil få tilsendt oversikt over bar-
nas program. Dette viser samlinge-
ne og når det er tid for å registrere 
eller hente barn. 

Hvilke aldersgrupper kan  
være med på hva? 
Barn 0-2 år har et tilbud om leke-
rom i nær tilknytning til forhand-
lingssalen. Dersom man ønsker å 
delta med barn i denne alderen på 
barneopplegget for de eldre, kan 
dette skje i følge med voksen. Vi 
har flytende grense mellom opp-
legget for 3-6 år og 1. -7. klasse slik 
at dere selv kan avgjøre om søsken 
eller venner skal delta på samme 
gruppe. Opplegget er tilpasset den 
oppgitte alderen.

Vi har tre forskjellige typer samlin-
ger i løpet av dagen: 

1. MFO  
(MISJONS-FRITIDSORDNING): 

Torsdag kl. 8.45-10.00 
Fredag kl kl. 8.45-10.00 
Lørdag kl. 9.15-9.30 

MFO er en rolig start på dagen for 
dem som er klar for å komme i 
gang tidlig om morgenen. Her kan 
du velge ulike aktiviteter som du 
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og leke. Fredag ettermiddag får 
alle være med på «jorden rundt-
løp» med gøyale misjonsposter 
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SOMMERFESTEN FOR BARN SOMMERFEST 
FOR TENÅRINGER

Ei rørsle i følgje med deg  
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OLJEMUSEET, STAVANGER 
Presentasjon av Norges oljeeventyr 
 
Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: Etter eget ønske 
Leder: På egen hånd 
Transport: På egen hånd 
GF-pris: Voksne kr. 100, pensjonister/
barn/studenter kr. 60 (ved framvis-
ning av deltakerskilt for GF).  
Ordner lunsj selv. 
Les mer: www.norskolje.museum.no

SPASERTUR FRA ØLBERG TIL HIMMEL & 
HAV KURS- OG KONFERANSESENTER 
Tur langs Nordsjøen fra Ølbergstranden 
nordover til Himmel & Hav ved enden av 
Solastranden.

Anbefalt: 10 år og oppover 
Varighet: 30 minutter hver vei med buss + 
2 timers spasertur + 2 timers opphold på 
Himmel & Hav. Bading og soling. 
Leder: Lokal kjentmann 
Transport: Felles busstur t/r 
Les mer: www.himmelhav.no + google 
Ølbergstranden og Solastranden. 
Pris: Kr. 270 inkl. transport og lunsj

BÅTTUR TIL RYFYLKE, HØGSFJORD 
OG LYSEFJORD TIL PREIKESTOLEN 
Båtturen tar deltakerne med sjøveien 
gjennom nydelig natur til under  
Preikestolen i Lysefjorden.

Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: ca 3 timer 
Leder: Helgø Skyssbåt as 
Transport: Buss t/r til båten +  
skyssbåt 
Les mer: Bruk søkeord Høgsfjord og 
Preikestolen på internett 
Pris: Kr. 740 inkl. transport og lunsj 
Begrenset plass

RUNDTUR MED BUSS 
Bussturen tar deltakeren med til 
Sandnes, Ålgård, Byrkjedalstunet, 
Gloppedalsura, Vikeså, Bjerkreim, 
Tengs, Brusand, over Jæren tilbake til 
Stavanger.  
 
Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: 5 timer 
Leder: Lokal kjentmann 
Transport: Buss 
Les mer: Bruk stedsnavn som søkeord 
på internett 
Pris: Kr. 400 inkl. transport og lunsj 
ved Byrkjedalstunet

BYVANDRING I STAVANGERS GATER 
Rundtur i Stavanger til sentrale  
historiske steder for NMS.

Anbefalt: Voksen 
Varighet: 2 timer 
Leder: lokalhistoriker  
Gunnar Skadberg 
Oppmøte: VID Misjonshøgskolen 
Pris: Kr. 165 inkl. guide og lunsj på 
Blue Bird Kaffebar (stiftelseslokalene 
til NMS) 
Begrenset plass 

PILEGRIMSVANDRING LANGS 
KONGEVEGEN PÅ JÆRKYSTEN  
I HÅ KOMMUNE 
Vandring fra Tusenårsplassen ved  
Obrestad hamn, til Obrestad fyr, Hå gamle  
prestegard, munningen av Hå-elva og  
til Kristkrossen på Njærheim gamle  
kyrkjegard.

Anbefalt: Barn over 10 år og voksne i  
brukbar form. 
Varighet: 5 timer inkl. busstransport 
Leder: Kjell Børge Tjemsland, Jæren prosti 
Transport: Felles buss t/r 
Les mer: www.regionstavanger.com  => 
«Vandring og turer» 
Pris: Kr. 325 inkl. transport og lunsj

STRANDTUR TIL HIMMEL & HAV 
KURS- OG MISJONSSENTER, SOLA 
Opphold på området til NMS-eide 
«Himmel & Hav» ved Solastranden.  
Bading og soling.  

Anbefalt: Barnefamilier 
Varighet: 30 minutter 
hver vei med buss +  
4 timers opphold.  
Leder: På egen hånd 

Transport: Felles buss t/r 
Les mer: www.himmelhav.no 
Pris: Voksen kr. 130 inkl. transport. 
Familepris kr. 300 inkl. transport.  
Lunsj kan kjøpes på stedet

JÆRMUSEET, VITENGARDEN, NÆRBØ 
Publikum lærer ved å gjøre – du blir invi-
tert til å være aktiv og utforske naturviten-
skap og historie på nye og engasjerende 
måter. Barna kan hoppe i høy og se på dyr.

Anbefalt: Barnefamilier 
Varighet: 5 timer inkl.  
busstransport 
Leder: På egen hånd 
Transport: Felles buss t/r  

             eller egen bil 
Les mer: www.jaermuseet.no  => 
«Vitengarden» 
Pris: Voksen kr. 285 inkl. inngangsbillett 
og transport. Familiepris kr. 800 inkl.  
inngangsbillett og transport. 
Ved egen bil betales kun inngangsbilletter. 
Lunsj kan kjøpes på stedet

TUR TIL DALSNUTEN, SANDNES 
Fjelltur til Dalsnuten på Sandnes- 
siden av Gandsfjorden. Praktfull  
utsikt over hele regionen og til  
Nordsjøen.

Anbefalt: Fra 10 år 
Varighet: 30 minutter hver vei med 
buss, 2 timers gåtur opp og ned til 
Dalsnuten. 
Leder: Lokal kjentmann 
Transport: Buss t/r 
Les mer: Bruk søkeord Dalsnuten, 
Sandnes på internett. 
Pris: Kr. 270 inkl. transport og lunsj

UTFLUKTER «Ein kropp til di ære - Sett fri til å leva 

for draumen du sådde ein gong»

FLOR OG FJÆRE 
Båttur til vakker øy med eksotiske 
planter i Ryfylkebassenget. Må  
oppleves for å tro det!

Anbefalt: Voksen 
Varighet: 6 timer 
Leder: Eget opplegg fra Flor og Fjære 
Transport: Buss og båt 
Les mer: www.florogfjare.no 
Maks antall personer: 30 
Pris: Kr. 1315 inkl. transport og lunsj 
ved Flor og Fjære

«VANDRING I BEDEHUSLAND» 
Møte med kirke- og bedehuskultur 
på Finnøy servert med varme, humor 
og kunnskap. Rundtur på Finnøy til 
Hesby middelalderkirke, besøk til 
gartneri, sølvsmie, etc.

Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: ca. 6 timer inkl. busstran-
sport 
Ledere: Ryfylke Livsgnist 
Transport: Felles buss 
Maks antall personer: 57 
Les mer: www.ryfylkelivsgnist.no 
Pris: Kr. 920 inkl. transport og lunsj

Nå har du anledning til å 
oppleve alt det Jæren og 
Ryfylke har å by på. Meld 
deg på den turen som 
passer deg best. Flere 
av turene har begrenset 
med plasser, og fylles 
opp etter hvert. De fleste 
turene er inkludert mat 
og transport. 

Foto: iStock



OLJEMUSEET, STAVANGER 
Presentasjon av Norges oljeeventyr 
 
Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: Etter eget ønske 
Leder: På egen hånd 
Transport: På egen hånd 
GF-pris: Voksne kr. 100, pensjonister/
barn/studenter kr. 60 (ved framvis-
ning av deltakerskilt for GF).  
Ordner lunsj selv. 
Les mer: www.norskolje.museum.no

SPASERTUR FRA ØLBERG TIL HIMMEL & 
HAV KURS- OG KONFERANSESENTER 
Tur langs Nordsjøen fra Ølbergstranden 
nordover til Himmel & Hav ved enden av 
Solastranden.

Anbefalt: 10 år og oppover 
Varighet: 30 minutter hver vei med buss + 
2 timers spasertur + 2 timers opphold på 
Himmel & Hav. Bading og soling. 
Leder: Lokal kjentmann 
Transport: Felles busstur t/r 
Les mer: www.himmelhav.no + google 
Ølbergstranden og Solastranden. 
Pris: Kr. 270 inkl. transport og lunsj

BÅTTUR TIL RYFYLKE, HØGSFJORD 
OG LYSEFJORD TIL PREIKESTOLEN 
Båtturen tar deltakerne med sjøveien 
gjennom nydelig natur til under  
Preikestolen i Lysefjorden.

Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: ca 3 timer 
Leder: Helgø Skyssbåt as 
Transport: Buss t/r til båten +  
skyssbåt 
Les mer: Bruk søkeord Høgsfjord og 
Preikestolen på internett 
Pris: Kr. 740 inkl. transport og lunsj 
Begrenset plass

RUNDTUR MED BUSS 
Bussturen tar deltakeren med til 
Sandnes, Ålgård, Byrkjedalstunet, 
Gloppedalsura, Vikeså, Bjerkreim, 
Tengs, Brusand, over Jæren tilbake til 
Stavanger.  
 
Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: 5 timer 
Leder: Lokal kjentmann 
Transport: Buss 
Les mer: Bruk stedsnavn som søkeord 
på internett 
Pris: Kr. 400 inkl. transport og lunsj 
ved Byrkjedalstunet

BYVANDRING I STAVANGERS GATER 
Rundtur i Stavanger til sentrale  
historiske steder for NMS.

Anbefalt: Voksen 
Varighet: 2 timer 
Leder: lokalhistoriker  
Gunnar Skadberg 
Oppmøte: VID Misjonshøgskolen 
Pris: Kr. 165 inkl. guide og lunsj på 
Blue Bird Kaffebar (stiftelseslokalene 
til NMS) 
Begrenset plass 

PILEGRIMSVANDRING LANGS 
KONGEVEGEN PÅ JÆRKYSTEN  
I HÅ KOMMUNE 
Vandring fra Tusenårsplassen ved  
Obrestad hamn, til Obrestad fyr, Hå gamle  
prestegard, munningen av Hå-elva og  
til Kristkrossen på Njærheim gamle  
kyrkjegard.

Anbefalt: Barn over 10 år og voksne i  
brukbar form. 
Varighet: 5 timer inkl. busstransport 
Leder: Kjell Børge Tjemsland, Jæren prosti 
Transport: Felles buss t/r 
Les mer: www.regionstavanger.com  => 
«Vandring og turer» 
Pris: Kr. 325 inkl. transport og lunsj

STRANDTUR TIL HIMMEL & HAV 
KURS- OG MISJONSSENTER, SOLA 
Opphold på området til NMS-eide 
«Himmel & Hav» ved Solastranden.  
Bading og soling.  

Anbefalt: Barnefamilier 
Varighet: 30 minutter 
hver vei med buss +  
4 timers opphold.  
Leder: På egen hånd 

Transport: Felles buss t/r 
Les mer: www.himmelhav.no 
Pris: Voksen kr. 130 inkl. transport. 
Familepris kr. 300 inkl. transport.  
Lunsj kan kjøpes på stedet

JÆRMUSEET, VITENGARDEN, NÆRBØ 
Publikum lærer ved å gjøre – du blir invi-
tert til å være aktiv og utforske naturviten-
skap og historie på nye og engasjerende 
måter. Barna kan hoppe i høy og se på dyr.

Anbefalt: Barnefamilier 
Varighet: 5 timer inkl.  
busstransport 
Leder: På egen hånd 
Transport: Felles buss t/r  

             eller egen bil 
Les mer: www.jaermuseet.no  => 
«Vitengarden» 
Pris: Voksen kr. 285 inkl. inngangsbillett 
og transport. Familiepris kr. 800 inkl.  
inngangsbillett og transport. 
Ved egen bil betales kun inngangsbilletter. 
Lunsj kan kjøpes på stedet

TUR TIL DALSNUTEN, SANDNES 
Fjelltur til Dalsnuten på Sandnes- 
siden av Gandsfjorden. Praktfull  
utsikt over hele regionen og til  
Nordsjøen.

Anbefalt: Fra 10 år 
Varighet: 30 minutter hver vei med 
buss, 2 timers gåtur opp og ned til 
Dalsnuten. 
Leder: Lokal kjentmann 
Transport: Buss t/r 
Les mer: Bruk søkeord Dalsnuten, 
Sandnes på internett. 
Pris: Kr. 270 inkl. transport og lunsj

UTFLUKTER «Ein kropp til di ære - Sett fri til å leva 

for draumen du sådde ein gong»

FLOR OG FJÆRE 
Båttur til vakker øy med eksotiske 
planter i Ryfylkebassenget. Må  
oppleves for å tro det!

Anbefalt: Voksen 
Varighet: 6 timer 
Leder: Eget opplegg fra Flor og Fjære 
Transport: Buss og båt 
Les mer: www.florogfjare.no 
Maks antall personer: 30 
Pris: Kr. 1315 inkl. transport og lunsj 
ved Flor og Fjære

«VANDRING I BEDEHUSLAND» 
Møte med kirke- og bedehuskultur 
på Finnøy servert med varme, humor 
og kunnskap. Rundtur på Finnøy til 
Hesby middelalderkirke, besøk til 
gartneri, sølvsmie, etc.

Anbefalt: Alle aldre 
Varighet: ca. 6 timer inkl. busstran-
sport 
Ledere: Ryfylke Livsgnist 
Transport: Felles buss 
Maks antall personer: 57 
Les mer: www.ryfylkelivsgnist.no 
Pris: Kr. 920 inkl. transport og lunsj

Nå har du anledning til å 
oppleve alt det Jæren og 
Ryfylke har å by på. Meld 
deg på den turen som 
passer deg best. Flere 
av turene har begrenset 
med plasser, og fylles 
opp etter hvert. De fleste 
turene er inkludert mat 
og transport. 

Foto: iStock



OVERNATTING

Bookinger ved Clarion Hotel 
Energy:  
www.nordicchoicehotels.no/
clarion/clarion-hotel-energy 
E-post: cl.energy@choice.no 

Telefon: 51 34 78 07 eller 51 34 78 06 
Rabattkode: NMS2017 
Priser:  Enkeltrom kr. 740 / Dobbeltrom kr. 830 /  
Trippel: kr. 1140. Prisene inkluderer vår flotte frokostbuf-
fet, gratis Wi-Fi og tilgang til våre treningsfasiliteter.  
Alle priser er inkl.mva. 

Bookinger ved Comfort Hotel 
Square: 
www.nordicchoicehotels.no/
comfort/comfort- 
hotel-square  
E-post: co.square@choice.no 
Telefon: 51 56 80 00 
Rabattkode: NMS2017

Priser: Enkeltrom kr. 700 / Dobbeltrom kr. 790 /  
Trippel: kr. 1000. Prisene inkluderer vår flotte frokostbuf-
fet, gratis Wi-Fi og tilgang til våre treningsfasiliteter.  
Alle priser er inkl.mva.

Bookinger ved  
Mosvangen Camping:  
www.stavangercamping.no 
Telt, hytter, vogn eller bobil 
Bestilling: 51 53 29 71 
Bestilling etter påske 2017 
 

Bookinger ved Scandic Forum: 
Bestilling må skje via  
hjemmesiden:  
www.scandichotels.no 
Rabattkode: PROMO690 
Tilbudet gjelder ved ledig kapa-
sitet og det vil ikke være mulig å 
bestille per telefon eller e-post. 

Priser: Enkeltrom kr. 725 / Dobbeltrom kr. 830 /  
Trippel: kr. 1040. Priser inkl. frokost og Wi-Fi. Prisene er 
per rom per natt og er kun gyldige i perioden  
27. juni-2. juli 2017. Alle priser er inkl.mva.

Det finnes mange overnattingstilbud i 
Stavanger. NMS har inngått rabattavta-
ler med følgende hoteller:

På Sommerfest & generalforsamling inviterer vi deg inn i  
Grenseland. Fokus vil være på NMS sine oppgaver:

Dele troen på Jesus

Bekjempe urettferdighet

Utrydde fattigdom

Grenseland vil være åpen for alle under hele arrange- 
mentet, og målet er at området skal oppleves som en stor-
stue. NMS Gjenbruk stiller med møbler der man kan slå seg 
ned og ta en prat med gamle bekjente, eller kanskje møte 
nye bekjentskaper. 

Grenseland kommer også til å ha en internasjonal kafé som 
sørger for at man kan få seg en kaffekopp og noe å bite i 
mellom alle programpostene. 

GRENSELAND

TRYKK 
DESIGN
MEDIA

info@gunnarshaug.no   Telefon 51 82 62 00   www.gunnarshaug.no

PÅMELDING
Du kan melde deg på Sommerfest & Generalforsamling på  

www.nms.no/sommerfest 
 
Dersom du har spørsmål eller ikke har anledning til å melde deg på via internett,  
ta kontakt med Infosenteret vårt på telefon 51 51 61 00 mellom kl. 09:00 og 14:00. 

BETALINGSMETODER: 
Vi legger opp til at man kan betale for 
utflukter, kafémat, utstyr til kreativt 
verksted, osv, samt gi kollekt ved å 
bruke kontanter, bankkort og mobil-
løsningene Vipps og Mcash.

facebook.com/nmssommerfest

«Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir 
frukt i rett tid, og løvet visner ikke». (Salme 1,3)

Alt vi gjør i NMS, også på Sommerfest & general-
forsamling, henter kraft og næring fra den levende 
kilden. Hvis dette arrangementet skal bære frukt, 
trenger vi mennesker som ber, både før og underveis. 
På et sted med så mye mennesker, lyd og aktiviteter, 
trenger vi også rom for stillhet, ettertanke og lav-
mælte samtaler. Sommerfest & generalforsamling skal 
romme alt dette! 
 
Bønnekapellet 
Stedet for stillhet, ettertanke, bønn og samtale. Kapel-
let er åpent hele dagen, og er lokalisert i samme byg-
ning som IMI Forum. Du vil alltid finne forbedere og 
noen å snakke med der. Her er det også mulighet for 
bønnevandring. 

Bønn for verden 
I Grenseland kan du være med og be for verden. 

BØNN OG  
LAVMÆLT SAMTALE

Morgen- og kveldsbønn 
I Bønnekapellet vil det være morgenbønn med ord til 
ettertanke hver dag kl. 08.30 og kveldsbønn med ord 
til ettertanke hver dag kl. 23.00. 

Forbedere 
Vil du bli bedt for? Eller bare bli velsignet? Forbedere 
vil være tilgjengelig i Bønnekapellet hele dagen. 

Lavmælt samtale 
I tilknytting til Bønnekapellet vil det være tilbud om 
samtale med erfarne veiledere/sjelesørgere. 

På ordet ditt, Herre,  

ber eg kroppen min fram

Redaktør: Siv Ane Nerhus - Grafisk designer: Inger Marie K. Stangeland - I samarbeid med programkomiteen v/Karen Margrete E. Mestad - Ord til ettertanke: Vidar M. Bakke
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Du kan melde deg på Sommerfest & Generalforsamling på  

www.nms.no/sommerfest 
 
Dersom du har spørsmål eller ikke har anledning til å melde deg på via internett,  
ta kontakt med Infosenteret vårt på telefon 51 51 61 00 mellom kl. 09:00 og 14:00. 

BETALINGSMETODER: 
Vi legger opp til at man kan betale for 
utflukter, kafémat, utstyr til kreativt 
verksted, osv, samt gi kollekt ved å 
bruke kontanter, bankkort og mobil-
løsningene Vipps og Mcash.

facebook.com/nmssommerfest

«Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir 
frukt i rett tid, og løvet visner ikke». (Salme 1,3)

Alt vi gjør i NMS, også på Sommerfest & general-
forsamling, henter kraft og næring fra den levende 
kilden. Hvis dette arrangementet skal bære frukt, 
trenger vi mennesker som ber, både før og underveis. 
På et sted med så mye mennesker, lyd og aktiviteter, 
trenger vi også rom for stillhet, ettertanke og lav-
mælte samtaler. Sommerfest & generalforsamling skal 
romme alt dette! 
 
Bønnekapellet 
Stedet for stillhet, ettertanke, bønn og samtale. Kapel-
let er åpent hele dagen, og er lokalisert i samme byg-
ning som IMI Forum. Du vil alltid finne forbedere og 
noen å snakke med der. Her er det også mulighet for 
bønnevandring. 

Bønn for verden 
I Grenseland kan du være med og be for verden. 

BØNN OG  
LAVMÆLT SAMTALE

Morgen- og kveldsbønn 
I Bønnekapellet vil det være morgenbønn med ord til 
ettertanke hver dag kl. 08.30 og kveldsbønn med ord 
til ettertanke hver dag kl. 23.00. 

Forbedere 
Vil du bli bedt for? Eller bare bli velsignet? Forbedere 
vil være tilgjengelig i Bønnekapellet hele dagen. 

Lavmælt samtale 
I tilknytting til Bønnekapellet vil det være tilbud om 
samtale med erfarne veiledere/sjelesørgere. 

På ordet ditt, Herre,  

ber eg kroppen min fram

Redaktør: Siv Ane Nerhus - Grafisk designer: Inger Marie K. Stangeland - I samarbeid med programkomiteen v/Karen Margrete E. Mestad - Ord til ettertanke: Vidar M. Bakke
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Hva har Røde Kors, Flyktninghjelpen 
og NMS til felles?

 
De frigjør midler til humanitært arbeid ved å overlate 

IT-driften til TeleComputing.

Gjennom vår avtale med Knif Innkjøp tilbyr vi alle Knif-medlemmer 
gunstige priser, samt tilgang til gode IT-løsninger som vil passe den 
enkelte virksomhet. 

Ta kontakt med oss du også for en uforpliktet prat!

telecomputing.no | tlf. 06570 | info@telecomputing.no
Asker - Bergen - Bryne - Stavanger - Stockholm - Göteborg - Singapore

«Hvordan kan kristne  
praktisere tro i et moderne 

samfunn? Vårt land skal  
inspirere, forklare og  

overraske»
 

Åshild Mathisen 
Sjefredaktør

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Prøv Vårt Land 3 uker gratis.  
Send sms VL til 1933.

Leveringen stanser automatisk etter endt kampanjeperiode.

fasett.no

Fasett er et reklame- og designbyrå som  
løser problemer ved hjelp av kommunikasjon.  

Det har vi gjort for NMS – og det kan vi gjøre for deg. 
Se mer og ta kontakt på:Det er rom nok i trange tider.

Rom å fylle. Rom å boltre seg i.
Et bedre møtested til å forme framtiden i skal du lete lenge etter.
Stavanger Forum har rom for store, små, lange og korte framtider.
Din kanskje? Vi ordner alt det som handler om der og da.
Du og dine kan tenke lenger. Langt!

stavanger-forum.no
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Dele troen
på Jesus

Bekjempe 
urettferdighet

Utrydde 
fattigdom

NMS er en frivillig organisasjon forankret i Den norske kirke. Vi arbeider med 
å bekjempe urettferdighet, utrydde fattigdom og dele troen på Jesus. 

Vi tror at møtet med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, 
menigheter og samfunn.

Sammen kan vi forandre verden!  
Vil du støtte vårt arbeid, gå inn på nms.no/gi 
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