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MUSIKKSKOLEN: Logan og Shahina 
er begge elever ved musikkskolen 
på Lovasoa. Foto: Eirik Sandstø

Musikkskolen på Lovasoa går inn i en ny fase
Takk for din menighets støtte til arbeidet som NMS gjør sammen med den 
gassisk-lutherske kirke (FLM) på Madagaskar. Støtten går blant annet til drift 
av spesialskoler for døve og blinde, landbruksutdanning for fattige bønder og 
teologisk utdanning på flere nivå. 
 
I løpet av de siste tre årene har vi også vært med på en ny aktivitet. Musikkskolen 
på Lovasoa tverrkulturelle kompetansesenter i Antsirabe startet opp i 2020 
med støtte fra NMS. Som en del av senterets aktiviteter for kompetanse- og 
mestringsutvikling, har Lovasoa lyktes med å etablere en ny aktivitet. 150 barn 
lærer nå musikk fra skolens åtte musikklærere. Sang, gitar, trommer, valiha, fio-
lin, piano og saksofon er blant instrumentene.

Skolen går fra nyttår over i en ny fase uten direkte støtte fra NMS. NMS har kunnet 
bidra med investeringer og driftsmidler i en oppstartsfase, sammen med betydelig 
innsats fra Lovasoa, og nå er de klare for å ta dette videre alene. 
 
Skolen har både betalende elever, og elever fra barnehjem og sosiale tiltak som 
ikke har anledning til å betale. Ved å basere aktiviteten på en stor mengde betalende 
elever, kan Lovasoa tilby gratis undervisning for barn som ikke har penger. Vanligvis 
ville en slik støtte være avhengig av NMS for å kunne fortsette, men ved å tenke nytt om 
finansiering og langsiktig økonomisk bærekraft har musikkskolen på Lovasoa nå 
forutsetninger for å bruke noe av inntektene fra aktiviteten til å gi videre.
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MUSIKKSKOLEN: Elever ved musikkskolen på Lovasoa. 
Foto: Eirik Sandstø.

MUSIKKSKOLEN: Akanisoa Band på scenen ved musikkskolen 
på Lovasoa. Foto: Eirik Sandstø.

Digital infosending for frivillige,  
«Menighet spesial»,  
torsdag 6. oktober  

klokken 20.00. 
 

nms.no/infosendinger

Årets julehefte, 
«I de dager».  

Kjøp på  
nmsjulehefte.no

Les mer om Madagaskar:
nms.no/finndinmenighet

Tidligere nyhetsbrev:
nms.no/nyhetsbrev

Bli med i Facebook-gruppen 

«NMS menighet»

Gudstjenesteressurs 
for barn og unge 

med fokus på 

misjon!

nmsu.no/delegudstjeneste

vimeo.com/misjonsselskap

Her kan du se en flott  
takkevideo – perfekt som 

kollektvideo i menigheten!

29. NOVEMBER 
Feir givergleden hele  

NOVEMBER 
 

FØLG MED PÅ 

NMS.NO/GIVINGTUESDAY
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