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”Over hele verden skjer det. Kvinner blir oppreist og får nytt håp. De be-
gynner å be for sine familier og for sine lokalsamfunn. Noen ganger blir 
forvandlingen synlig for alle, andre ganger er endringen i det skjulte. De 
blir håpets kvinner. De får kraft til å tjene Jesus i sin hverdag, til tross for 
sine utfordringer, sorger og vanskeligheter. De blir ført fra mørke til lys.

Gjennom kvinnearbeidet Håpets kvinner vil Norea Mediemisjon være 
en stemme til trøst, oppreisning og kunnskap gjennom målrettet for-
bønn, radioprogrammer og praktisk omsorg. Norea har et særlig fokus 
på kvinner i områder som er unådde av evangeliet. Vi har i dag prosjek-
ter i åtte land. Vi ønsker å bidra til at kvinner som lever bak stengte mu-
rer, i frykt og i håpløshet skal få oppleve den frihet som bare Jesus kan 
gi dem. Vi har nylig engasjert oss i Håpets kvinner i et av verdens aller 
mest stengte områder; Midtøsten. Også her er vitnesbyrdene mange 
og sterke om hvordan et møte med Jesus gjennom radio forvandler 
menneskeliv og gir kvinner verdighet og håp om et evig liv.” 

Solåsen leirsted
9. mars 2019

Prosjekt
Håpets kvinner

Under Inspirasjonsdagen blir det utlodning
til inntekt for Prosjekt Håpets kvinner.

Ta med kontanter og støtt dette viktige arbeidet!



Tema for dagen er ”Våg å tro at ditt liv betyr noe”. Temaet 
vil følge oss gjennom tale, livshistorier og sang og musikk; 
til inspirasjon, glede og ettertanke.

LØRDAG
09.30 Registrering
 Servering av kaffe og kringle
10.30 Møte
 Maria Celine Lundeby
 Sang v/ Maria og Andreas Aarsland
13.00 Lunsj
 Suppe m/ rundstykker
 Loddsalg
14.30 Møte
 Maria Celine Lundeby
 Sang v/ Maria og Andreas Aarsland
 Orientering om prosjektet ”Håpets kvinner”,
 Norea Radiomisjon
 Utlodning og fruktservering
18.00 Middag
 Tapas m/ dessert
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Påmelding
Bindende påmelding innen 1. mars til NLM Region Øst.

Nett www.nlm.no/leirost
Epost ost@nlm.no
Telefon 22 00 73 90

Gi beskjed om du har matallergier.

Påmelding åpner 5. januar!

Maria Celine Lundeby (33) er ungdomskon-
sulent i NLM ung, gift med Sven Arne og 
mamma til tre. Hun har gitt ut boka «Ferdig 
Prestert» og driver podcasten ”Noe på hjer-
tet”. Maria Celine elsker å strikke, lese, den 
gode samtalen og å dele tanker om tro – både 
muntlig og skriftlig.

Hun forteller at hun er stor fan av å snakke 
ærlig og sant om livet, og heier på at andre 
vil gjøre det samme. Det er enormt viktig 
både i det kristne fellesskapet og i alle våre 
relasjoner; å vise svakhet gjør oss sårbare, 
men også tilnærmelige, forteller hun, og in-
genting er bedre enn et ærlig fellesskap, der 
det er trygt og godt å være, der vi bærer og 
blir båret og der vi får heie hverandre frem, 
istedenfor å bygge murer av fasade og uopp-
nåelige idealer. 

Å tro på Gud gir oss håp for evigheten og 
samtidig et håp og en mening med livet her 
og nå. Alt starter med Gud og frelsen i Jesus! 
Vi trenger ikke lure på hvem vi er og om vi 
betyr noe – Gud bekrefter at vi er det mest 
verdifulle som finnes, kun i kraft av at vi er 
mennesker. Fordi vi står på stødig grunn som 
tilgitte syndere, så skal vi få løfte blikket opp 
fra oss selv, og få tro at våre liv kan bety noe 
for de vi lever sammen med. Gud vil bruke 
oss, som de vi er – med våre unike egenska-
per – til å tjene hverandre, både i det kristne 
fellesskapet og i møte med naboer, kollegaer 
og andre relasjoner vi har.

Solvår Beathe Gangsø (45) er daglig leder 
av Solvårsblomsterglede, hennes eget blom-
sterverksted på gården Feenstunet i Sande-
fjord.

Hun lager alt av vakre blomsterbinderi, kran-
ser og gavebuketter på bestilling, elsker 
blomsterfaget, og lager ofte det lille ekstra 
med rikelig av detaljer som trøster og gleder. 

Maria Aarsland (38) og Andreas Aarsland (40) bidrar med sang. 

Maria (38 år) og Andreas (40 år) Aarsland bor på Nøtterøy og har 
3 barn. Maria jobber i NAV og Andreas med apputvikling. De liker 
å synge og spille, og på den måten være med å tjene Jesus og 
peke på han.

Fra


