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My Sisters ble startet av misjonæren Marit Bakke og 
ble offisielt registrert  i 1994. I dag er My Sisters en pri-
vat organisasjon. Den bistår enslige og fattige kvin-
ner i bydelen Mekanissa , i Etiopias hovedstad Addis 
Ababa.

Arbeidsløshet, boligmangel, sykdom og fattigdom pre-
ger livet til mange kvinner i denne bydelen. My Sisters 
driver førstehjelpsklinikk og sosialkontor. De går også 
på hjemmebesøk. Mange kvinner har falt ut av skolen, 
og noen av disse får yrkesutdanning gjennom My Sis-
ters.

MySisters har daghjem for barn mellom 0 til 5 år, og 
støtter skolebarn og ungdom med leksehjelp, bibliotek 
og stipend. De driver også en ungdomsklubb.

My Sisters er helt avhengig av støtte fra mennesker som 
har et hjerte for marginaliserte kvinner og deres barn, 
blant annet gjennom fast givertjeneste og fadderavta-
ler.

De vel 40 som arbeider i My Sisters lokalt i Addis Ababa 
er dedikerte og møter sine medsøstre med  aksept og 
verdighet.  De føler et stort ansvar for arbeidet, og viser 
stolthet og eierskap til sitt arbeidsområde. 

Inspirasjonsdager
for kvinner

Solåsen leirsted
11.-12. mars 2016

SKAPT I GUDS BILDE
- til hva?

- for hvem?

Under Inspirasjonsdagene blir det 
utlodning til inntekt for MySisters.

Vi oppfordrer til å ta med kontanter,
slik at du kan være med og støtte

dette viktige arbeidet!



Tema for helgen er ”Skapt i Guds bilde - til hva? - for hvem?”.
Temaet vil følge oss gjennom tale, sang og musikk, til
inspirasjon, glede og ettertanke.

FREDAG
17.30 Innkvartering
18.00 Festmiddag
 3-retters middag
20.00 Konsert- og lovsangskveld
 Ingunn Aas Andreassen
 Kveldstanker
 Mona Sætre
22.00 Kveldskos

LØRDAG
08.30 Frokost
10.00 Skapt i Guds bilde
 Mona Sætre
12.00 Lunsj
14.00 Skapt i Guds bilde
 Mona Sætre
15.30 Kaffe og gjærbakst

PROGRAM MEDVIRKENDE INFORMASJON

Sted
Solåsen Leirsted
Solåsen 2
3280 Tjodalyng

Dato
11. - 12. mars 2016

Priser
2 dager med overnatting  kr 1000
2 dager uten overnatting  kr   900
Bare fredag   kr   650
Bare lørdag   kr   650

Ta med eget sengetøy.
Frokost er kun inkludert ved overnatting.
Begrenset antall enerom er tilgjengelig mot pristillegg på kr 
200, med forbehold om kapasitet.

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 hvem du ønsker å dele rom med,
og om du har matallergier.

Mona Sætre er 60 år og bor på Sotra vest for Ber-
gen. Hun har sammen med mannen Eivind vært 
misjonær i Indonesia. De har 4 barn, 4 svigerbarn 
og 10 barnebarn. Mona er utdannet sykepleier, 
men har for det meste arbeidet med rådgivning/
veiledning innen kreftomsorg i kommunen, under 
helsedirektoratet og Kreftforeningen. I dag jobber 
hun som fagkonsulent innen sjelesorg og veiled-
ning i NLM. 
Mona brenner for at vi skal våge å være ærlige og 
sårbare i møte med Gud og mennesker, så vi kan 
bety noe for hverandre og la Jesus gi oss det vi tren-
ger. Bønn og forbønn har stor betydning i hennes 
liv.

Ingunn Aas Andreassen er fra Østfold. Hun har 
vokst opp med bedehusmusikk og korsang, og 
musikken har blitt hennes levebrød som voksen. 
Ingunn er utdannet ved Barratt Due og Norges 
Musikkhøskole, og begynte arbeidslivet som 
sang- og musikkarbeider  i Indremisjonsselskapet 
i Vestfold (nå Normisjon). Nå arbeider hun som 
kantor i Den norske kirke på Nøtterøy. Der er kor-
arbeid en stor del av jobben.
Ingunn blir med og synger begge dagene.

Hanne Timenes Gundersen er 51 år, og jobber som 
formingslærer og kunstpedagog på Høvåg Skole 
og SFO. I tillegg bruker hun en dag i uka på verkste-
det sitt på Timenes. Hanne utfordres av å ta i bruk 
ting som andre kaster, og synes det er spennende å 
gi nytt  liv til gamle stolbein, treårer eller teinedob-
ber. Det meste kan brukes i verkstedet til Hanne. 
Dette har resultert i kystengler, dåpsengler og mye 
mer. Hannes materialvalg er oftest en kombinasjon 
mellom tre og keramikk. Dette gir et spennende 
uttrykk, og hun synes det er en god følelse å bruke 
ting om igjen.
Hanne har salgsutstilling under Inspirasjonsdage-
ne.


