
FREDAG 27. OKTOBER

9.00
Alternative turer i 
Antsirabe-området
- Besøk på sykehuset

Andranomadio og piknik 
på Mangarano

- Kulturprogram og piknik på 
landbruksskolen Tombontsoa

- Piknik ved vulkansjøen Tritriva 
og besøk på presteskolen
Atsimoniavoko

14.00: 
Jubileumsmøte i 
uteamfiet på Betafo 

Tale v/ Jeffrey Huseby.
”Levende tro bærer rik
frukt” (Talen oversettes
til gassisk for tusener
som er tilstede). Avreise
fra Antsirabe kl 13.00.

18.00: 
Sang- og bønnekveld i kirken
Ziona Vaovao, Antsirabe
SALT Gospel, en gruppe sangglade
prester, leder an i nye og gamle
sanger og salmer. Bønn for land,
folk, kirke og misjon.

LØRDAG 28. OKTOBER

Hele dagen: 
Helt nye
utstillinger 
på Lovasoa
Kultursenter. 
Gassiske pro -
dukter for salg.

9.00 og 11.00 og 15.00: 
Seminarer på Lovasoa 
(1 times varighet)

- Kjetil Aano: Misjon i kritiske faser i
samfunn og kirke

- Jon Bakke: Hvorfor har ikke
Madagaskar løver?

- Stine Pedersen: Integrert lands-
byutvikling og biogass

- Jeffrey Huseby: Har NMS fortsatt
en rolle på Madagaskar?

- Marianne Skjortnes: Verdighet i
møte med sårbare mennesker

- Pål Stenumsgård: Slagpasienter
på Madagaskar

- Arild M. Bakke: Gassiske 
salmeskatter 

JUBELHELG
PÅ ANTSIRABE OG BETAFO

27. – 29. OKTOBER 2017

Bli med på å feire 150-årsjubileum i Den gassisk-lutherske kirke, 
en kirke som betyr svært mye på grasrota. Bare det siste året er over
240 nye menigheter blitt etablert .

Reis med NMS og Plussreiser
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LØRDAG 28. OKTOBER (forts.)

14.00: 
Jubileumsmøte 
i uteamfiet på Betafo

Foredrag v/ Hans
Austnaberg: ”Hyrde- og
vekkelsesbevegelsens
betydning for Den 
gassisk-lutherske kirke”.
Dette er på gassisk, men

oversettes til norsk. Avreise fra
Antsirabe kl 13.00.

18.00: 
Misjons- og kulturfest på Lovasoa
- Vertskap: Siri Nyen og 

Arild M. Bakke
- Tradisjonell gassisk musikk 

og dans
- Møte med noen av pioner -

misjonærene
- Militærkoret Lova
- Møte med den internasjonalt 

anerkjente fotografen Pierrot
Men og hans unike bilder

- Gassisk festmat
- Innslag ved Per Oddvar Hildre og

Anders Rønningen 
- Festtale v/ Kjetil Aano.
- Misjonsmeditasjon v/ Jeffrey

Huseby

SØNDAG 29. OKTOBER

8.30: 
Jubileumsgudstjeneste 
i uteamfiet på Betafo
Stor festgudstjeneste med 
nattverd i uteamfiet på Betafo,
på samme sted som John Engh
holdt den første gudstjenesten
i 1867. Trolig blir det over
30.000 mennesker til stede.
Norske og gassiske korsangere
bidrar. 
Avreise fra Antsirabe kl 7.30. 

18.00: 
Gassisk-norsk konsert 
i katedralen på Antsirabe
Ledes av Per Oddvar Hildre og Anders 
Rønningen. Militærkoret Lova, et lokalt 
ungdomskor og korsangere fra Norge
deltar. Inngangsbillett. 

REIS MED PLUSSREISER
8 dagers tur fra 14.790 Nok, med avreise fra Norge 24. oktober og tilbake i Norge 1.
november. http://plussreiser.no/reiser/madagaskar-jubeltur
En rekke forskjellige tematurer på 12 – 16 dager i anledning jubileet, 
se http://plussreiser.no

JUBILEUMSBOK

En egen praktbok utgis i anledning jubileet. Denne fungerer som en guide inn i kirke
og samfunn på Madagaskar. Både kvinner og menn, så vel som unge og eldre, deler
trosliv, verdier og visjoner. Boka er utstyrt med fantastiske bilder, fargerike kart og
rykende fersk statistikk. Boka blir trykket i et begrenset opplag. 
Ved å forhåndsbestille nå, sikrer du deg et eksemplar.
Pris er 350,-. Det er mulig å avtale henting på NMS
sin generalforsamling i Stavanger 28. juni –
2. juli. Tilsendt i posten er prisen 398,-.
For å sikre deg ett eller flere
eksemplarer må du sende din
bestilling innen 10. mai 2017 til
post@mokleiv.no. Oppgi antall
bøker du ønsker, navn, adresse og
e-post og om du vil ha den tilsendt
eller hentet på NMS sin
generalforsamling.

Per Oddvar Hildre

Anders Rønningen

Gassiske kristne studerer Bibelen

Militærkoret Lova


