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«Vi er glade for å tjene Herren, vi er glade for å gjøre verden grønnere og vi er glade 

for at dette prosjektet skal gjøre kirken vår selvfinansiert.»

Både store og små hjelper til. Foto: Olav Skjerpe Menigheten ønsker å dele og spre godhet. Foto: Olav Skjerpe

I nordøst-Thailand ønsker menigheten på det lille stedet Nonghan å bli en «modellkirke» for en bærekraftig og selvfinan-
siert kirke. Ønsket er at kirken skal være et læringssenter for medlemmer og andre i lokalsamfunnet.  Da kan flere dyrke 
økologisk mat som de kan selge, og på den måten være i stand til å forsørge seg selv. Behovet for å reise til en storby eller 
til utlandet for å finne arbeid blir mindre. 
Målet er også at salg av produkter som grønnsaker, sopp, fisk, og etter hvert trevare, skal kunne skaffe nok inntekter til at 
kirken kan betale sin egen prest og ikke være avhengig av økonomisk støtte fra andre. 

Kan bananer lære oss noe om menighetsutvikling?

Noe av det første menigheten plantet var mange banantrær. Hvorfor banantrær? Grunnen til at menigheten startet med å 
plante banantrær er fordi det tar kort tid – under ett år – å dyrke frem bananer. Det gir raskt frukter. I menighetsutvikling 
er det også oppløftende å se noen frukter av innsatsen etter kort tid – selv om det kanskje ikke er de største fruktene. 
Bananer kan plantes hele året, selv i den varmeste årstiden. I en menighet er det alltid det å starte som er det mest utfor-
drende, og ingenting vil skje om ikke det første spadetaket tas. 
Det er også slik at banantrær holder på mye vann i rotsystemet, og på den måten kan være en støtte for andre planter 
rundt. For alt liv trenger vann. Derfor planter menigheten flere planter og trær rundt banantrærne, som gir dem tilgang 
på vann under overflaten. I menigheten er det viktig å ha noen som kan være støtte for nye i menigheten, som kan være 
med på å dele og gi noe videre. 
Men etter noen år vil ikke et banantre lengre gir frukter og må bli plantet på ny. Men det holder å ta et rotskudd fra et 
banantre og plante på ny i jorda, og det vil gi frukter innen ett år.

Bananen kan også lære oss noe om hva som er kjernen for disipler. Å spise en banan med alt skallet på er ikke godt og 
frister ikke til gjentakelse. Men når skallet og det som omgir troen tas vekk og en får smak av innholdet så kan en kjenne 
en annen smak og erfare at det er å kjenne Jesus – stadig mer og mer – som er kjernen. 
 «Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.» (Salme 34, 9)

Olav Skjerpe, misjonær i Thailand



FORSLAG TIL FORBØNN FOR THAILAND

Herre, vi takker og ber deg for kirkene og alle som tror på deg  i Thailand. Vi ber spesielt for Den thai-lutherske kirken 
og for NMS-misjonærene som er i Thailand nå: Anne Storstein Haug, Olav og Jeed Skjerpe og Merete og Knut Hallen. Vi 
ber om din velsignelse over både lokale kristne, ansatte i kirken og misjonærene. 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for Nonghan menighet og jordbruksprosjektet der. Vi ber om at de må lykkes med å drive et godt og 
bærekraftig landbruksprosjekt som tar vare på naturen, hjelper klimaet og gjør menigheten selvfinansiert. Vi ber deg om 
at deres engasjement for klima og miljø kan smitte over på oss også. 
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi for ettervirkningene etter korona-pandemien i Thailand og for alle som har blitt kastet ut i fattigdom på grunn 
av pandemien. Vi ber deg om at misjonsarbeidet vi er med på skal lykkes og at mennesker kan få framtid og håp.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

En grønn «bank»

Menigheten har en 8 rai (13 mål) stor tomt, og på 
dette landområdet ønsker de å dyrke og plante på 
fem nivåer over og under bakken. De største trær-
ne er som å investere i en grønn bank, som kan gi 
fortjeneste i fremtiden. Et vannbasseng gjør det 
mulig å ha oppdrett av fisker, og griser gir gjødsel 
til plantene. Banantrær utgjør hoveddelen av næ-
ringen for grisene. Høner skal gi egg, og samtidig 
bidra med gjødsel. Alt dyrkes økologisk.

Vil dele

– I løpet av 3-5 år vil dette bli en matbank, forteller 
prosjektleder for landbruksprosjektet Daosawai 
Hongsakaew.  – En menighet bør også være et sted 
der alle, også fattige, kan komme og vi deler mat og 
ressurser og kirken kan be for mennesker. Men-
nesker som har besøkt kirken og fått med seg noe 
fra kirken, kan så gi videre noe til andre igjen. Noe 
av det vi gjør nå, noen av trærne vi planter, er med 
tanke på mange år frem i tid, hvor de vil nå en høy 
pris og kan skaffe gode inntekter til menigheten. 

Foto: Olav Skjerpe

Elsk deg selv, elsk andre  
og elsk kloden! 

 
Hilsen oss  

i Nonghan menighet  
og jordbruksprosjekt.
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