
12 Godt nytt for Gjerpen

Det er nesten utrolig hvor langt pen-
gene strekker på Madagaskar og hvor 
mye noen tusen norske kroner kan 
bidra til.
På Gjerpen menighets tur til 
Madagaskar i april i år, fi kk vi oppleve 
hva norsk misjon har fått og får utrette 
i dag. Det var mektig og stort. 
Men vi fi kk også oppleve fattigdom 
og nød.

Tre av oss som deltok på turen tilhø-
rer Sneltvedt Misjonsforening Vi fi kk 
en konkret utfordring av en gassisk 
kvinne som arbeider på Den norske 
skolen i Antsirabe: Kunne vi tenke 
oss å hjelpe fem unge kvinner i hen-
nes menighet?  De hadde det spesielt 
vanskelig.
Hva var det de trengte? Jo, de ville 
gjerne lære å sy og trengte penger til 
opplæring, symaskiner, stoff og litt 
annet utstyr.
Vår forening på Sneltvedt tok utfor-
dringen. Vi samlet fort inn 6000 
kroner og sendte det til Madagaskar. 

Det var nøye regnet ut at det var det 
de trengte. 

Bare kort tid etter var jentene i opp-
læring hos en skredder. De er snart 
ferdig med sin opplæring,og i slutten 
av februar regner de med å kunne åpne 
sitt eget skredderverksted.

De er så 
takknemlige 
og glade for 
dette lille 
bidraget fra 
Norge.   
De har fått 
et nytt liv nå 
som de kan 
forsørge seg 
selv og sin 
familie. 
De bidrar med 
verdighet til 
samfunnsnyttig arbeid. 

Vi på Sneltvedt er også glade og takk-
nemlige for at vi fi kk denne utfordrin-
gen.

Solveig Sollie

Symaskiner og glede på madagaskar

Utleie av Menighetshuset

Benytt våre trivelige lokaler til møter, 
fester, bursdager, konfi rmasjon mm. 
Priseks.: Peisestua m/ kjøkken kr. 700
Storsalen m/ kjøkken kr. 1100.
Prisene dekker renhold og oppvask.
Bestill huset hos: Grethe og Bjørn 
Solbakken, Telefon 35 59 01 69.Noen av jentene viser frem arbeidet sitt

Her er en som har med 
seg sønnen sin mens 

mønsterboka studeres.


