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SLORANYTT
Et leirsted

Sauer på
beite!

Sommeren har vært fylt av
leirliv.
4 barneleirer fra Oppegård
med 187 unger og 68 ledere
Pinsekirken på Kolbotn og i
Bærum startet sommer ferien
her som vanlig. Med ca. 60
unger og over 20 ledere.
Så kom våre gode Sloravenner
fra Hamburg. Katja Middelhoff
er ungdomsleder i en
menighet der og tar med seg
ungdommene sine til Slora
annenhvert år. De har pleid å
være mellom 30-40 stk. I år
kom hun med 70. En kjempe
flott leir.

En gård

Søndag 23. august kom 22 sauer

Etter 14 dagers hard
jobbing, med god
hjelp av onkel,
Svigerfar og Leif fra
Østfold Kutips og
Gjerdeforretning, var
925m gjerde og 5
porter satt opp.

Etter dem kom en tysk gruppe
med studenter fra flere steder i
Tyskland. 50 stk. Veldig
koselig gjeng. Vi var på grillfest
og fortalte om Slora.
Så var det årets arbeidscamp.
15 flotte ungdommer kom fra
Tyskland for å hjelpe oss å
jobbe. En stor opplevelse i år
igjen.
Slora Gård
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Vevverksted

Jobber med skisse til nytt prosjekt.

Slora Gård
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Sørmarks
kapellet
Litt mer om arbeidscamp. Student Mission Deutschland - SMD
arrangerer alle disse tyske leirene for oss. Vi har et nært og godt
samarbeid med dem. To år på rad nå har de dratt igang en ukes leir
hvor det melder seg på studenter som ønsker å jobbe på Slora. De
har med kjøkken team, mat og ledere. Vi stiller med gratis
overnatting og arbeidsoppgaver ledelse av arbeidet :) I år igjen
fikk vi fantastisk hjelp til mye praktisk. Også blir vi jo så glad i
disse ungdommene. Vi jobber, vasker, snekrer og prater. Har
morgenbønn sammen hver morgen på HverDagskapell tomta. Vi
ser hvor mye man vokser på å få prøve å kjøre traktor, bruke
motorsag og stikksag. De åpner seg og vi får gå sammen med dem
noen skritt på livsveien. Vi heier og trøster, ler og griner. Så når de
presenterte seg på første Sportsandakt og sto foran og sang en
tysk lovsang for oss, hadde jeg (Cathrine) lyst til å reise meg opp
og si: "Disse er mine, er de ikke flotte!"

2 av 3

Utgave 2 Årgang 1

September 2015

"Man tjener Gud også
gjennom uvirksomhet"

HVERDAGS

Martin Luther

KAPELL

TAKK
Mandela veven er solgt. 20 000 til Hverdagskapell kontoen. De som kjøpte
vevnaden ga den tilbake til Slora og ønsket at den skulle henge i
Sørmarkskapellet og kanskje den finner en plass i HverDagskapellet etterhvert?
Dette er vi veldig takknemlig for.

For
alle frivillige som jobber og
gir til arbeidet på leirstedet,
i Sørmarkskapellet og til
HverDagskapellet.
For alle barn og unge som
har vært innom her i
sommer

Festival på Slora
I år er husfolket 50 år begge to, vært gift i 30
og drevet Slora i 20 år. Det syntes vi var vært
en festival. Vi lagde låvefest 4-6 september
med mange venner og familie. Det ble en
fantastisk helg for oss. Takk til alle som var
med å lagde fest til oss. Takk for gaver og takk
for alle bidragene til HverDagskapellet. Vi
fikk samlet inn i rundt 50 000 den helgen.
Vanvittig gøy! Tusen Takk!!

For Arbeidscampen og alle
ungdommene som var her.
For alle i Kapellutvalget som
heier, hjelper og støtter oss!
For en fantastisk flott
festivalhelg.Vi er rike som
har så mange venner og så
god familie.

Vi fikk også et
flott nytt utebord

HverDagskapell konto:

i gave. Hurra!!!
Mål:
885,000,Rest: 469.757,-

På konto:
221.642,-

Gode ord og
blomster fra
Kapellutvalget
under
Sportsandakten
Tusen Takk!

Bygget for til
nå: 193.601,-

Slora Gård
Kollerøysvegen 24
1400 Ski
Tlf: 905 97 057
post@slora.no
Hjemmeside www.slora.no
Givertjeneste: 3000.31.17991
HverDagskapell konto:2801.39.50859

Slora Gård

UTFORDRING
Mattilsynet har pålagt oss å
installere renseanlegg innen
31 august 2015. Det har vi
ikke klart. Vi har levert
jevnlig vannprøver i hele
sommer. Og håper på en ny
vurdering av tidsrammen på
dette pålegget.
Visdom, mot og gode ideer
til å få flere til å bruke
Leirstedet. Flere får oppleve
gleden ved å være på Slora
og Slora får bedre økonomi.
Flere faste givere i
Givertjenesten, så vi klarer å
bygge opp litt buﬀer til å
takle overraskelser som
stadig dukker opp.
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