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SLORANYTT 
  

HVERDAGS  
KAPELL

En gård

1.september befaring på tomta med 
ansvarlig byggmester og byggherre -
Byggmester Evensen og Trond Hansrud.  

6.sept.kom første 
last med  
massivtre

Vi er så takknemlig for all  
god faglig hjelp vi har fått 

og får av Byggmester Evensen  
og hans flotte folk. 

Nå er bygge isolert tak og vegger og 
vinduene er på plass  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Venne- 
forening 

Slora gård 
venneforening 

Stiftet 13. juni 2016.
Kjære Sloravenn!!     

sept.2016

Slora har mange venner. 
Noen har støttet arbeidet på 
Slora og Sørmarkskapellet 
gjennom mange år, - både 
menigheter, grupper og 
enkeltmennesker. Det er flott! 
For Slora er et viktig sted!! – 
Et sted hvor mennesker i alle 

aldre kan søke stillheten i 
”de dype skoger”. – Et sted 
for påfyll på livsveien. – En 
møteplass. – Et sted for å 
formidle og oppleve Guds 
kjærlighet – i ord og 
handling. – Et sted og sette 
seg ned, - et 
stabbesteinsted som 
Slorafolket selv kaller det.

Slora er et viktig sted!

Og arbeidet trenger støtte. 
Derfor har vi etablert ”Slora 
gård venneforening”. 
Foreningens mål er å støtte 
arbeidet, både praktisk og 
økonomisk. Det koster å 
drive et slikt sted, og det er 
mange oppgaver som venter 
på villige hender. Styret i 
venneforeningen vil arbeide 
for å rekruttere givere til 
Slora gård sin virksomhet. 
Midlene som gis til 
venneforeningen går i sin 
helhet til tiltak som bidrar til å 
fremme stedets formål. Styret 
i venneforeningen beslutter 
dette fortløpende etter 
innspill om behov fra stedets 
eiere. Alle som vil støtte 
stedets formål er velkomne 
som medlemmer i 
venneforeningen. Alle givere 
og registrerte medlemmer får 
informasjon fra foreningen - 
enten gjennom egen spalte i 

Sloranytt eller som separate 
henvendelser.

Nå reises HverDagskapellet / 
Stillerom – dette vil vi være 

med på!!!

Slora gård venneforening sin 
første oppfordring er: 

Bli med og reis kapellet! 
Kapellet blir et viktig 
supplement til det 
eksisterende. – Et sted hvor 
veifarende og besøkende 
kan stikke innom og søke ro, 
stillhet og Gudsnærvær. - 
Åpent 24 timer i døgnet – 
aldri stengt!!!Målet er at 
bygget skal reises gjennom 
gaveinntekter. Enda mangler 
det i underkant av kr 400 000 
før bygget er fullfinansiert. Vil 
du være med på et løft! – 
NÅ!!

Gi din gave til  
 HverDagskapellet/ 

Stillerommet på  
 venneforeningens konto :  

2801.45.32198.

Med takk og hilsen fra

Styret for Slora gård 
venneforening

Sigrunn Gjønnes (styreleder), 

Anne-Berit Tveiterås 
(kasserer),

Einar Kippenes, Vera Tesdal,

Bent Inge Stormoen

13 JUNI-2016      
Fikk Slora sin egen venneforening. 
Her skriver Anne Berit Tveiterås 
under på papirene.  

Vi er så takknemlige. Og er spent 
på fortsettelsen!

KUNST UTSTILLING PÅ SLORA 
20-27november. 

Venneforeningen er glad for å kunne 
presentere bilder av kunstnerne  Arne 

Roar Lund, tegner. Gro Bjerkeland Moe, 
maler og vever. Svein Anders Staurung, 
maler. De ønsker å gi bilder hvor salget 

uavkortet går til HverDagskapellet/
Stillerommet. Hold av datoen.  

Åpning 20.nov. etter søndagens 
Sportsgudstjeneste   

Hjertelig 
velkommen. 
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Dato Talere Leierdeltakere Kapellvakter

28.08.16 Cathrine og Trond Hansrud Sammen med ungdommer fra 
Tyskland

Ellen Martha og Knut Klepsvik

04.09.16 Erik Birkeland Heidi Lund

11.09.16 Einar Kippenes Linda og Bernt Inge Stormoen

18.09.16 Solveig Grandhagen og Anne Marit 
Høsteland

GLADSØNDAG med Solveig og Martin Sigrunn Gjønnes og Anne Berit 
Tveiterås 

25.09.16 Einar Kippenes KorMajor Berit og Egil Holte

02.10.16 Henning Vik Konf.leir forSinsen/Hasle menigheter Sissel og Bjørn Foss

09.10.16 Jens Døvik Vera Tesdal og Øystein Tredal

16.10.16 Helge Nylenna Konf.leir Nesodden Anne Gunn og Sigurd Røse

23.10.16 Helge Nylenna Konf.leir Nesodden Gerd Birgit og Torulv Tjomsland 

30.10.16 Eivind Wremer Lederkurs Lommedalen Grete Marte og Geir Isaksen

06.11.16 Else-Marie og Ragnar Sjølie Lederkurs Hauketo/Prinsdal Helen og Henning Thauland 

13.11.16 Alexander Colstrup Lederkurs Mortensrud/Kementsrud Anne og Sveinung Skolt

20.11.16 Svein-Erik Skibrek Kunstutstilling Vera Tesdal og Øystein Tredal

27.11.16 Marit og Oddvar Pederstad Gro og Jan Andresen/Inger og Torleif 
Egeland

04.12.16 Cathrine og Trond Hansrud Adventssamling Vera Tesdal og Øystein Tredal
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Sørmarks 
kapellet

Vevverksted

Høsten 2016

Høsten er godt i gang i Sørmarkskapellet. Må bare nevne at Gladsøndag med Solveig 
og Martin ble en fantastisk dag. Vi var mange og vi koste oss, vi sang og vi hørte dikt 
lest av Hanne Moen. 

Levert fra meg en vev til et Bønnekapell i 
Filadelfiakirken i Oslo. Det ble varmt mottatt, en 
god opplevelse! 
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Et leirsted
Et uendelig univers krever en uendelig 

Gud; en Gud som bare er en projeksjon av 
mennesket, vi som nesten er ingenting i det 

overveldende store, er patetisk 
Martin Lönnebo

TAKK

For alle frivillige som jobber og gir 
til arbeidet på leirstedet, i 
Sørmarkskapellet og til 
HverDagskapellet. 

For alle de flotte menneskene som 
kommer på besøk til Slora. 

For spennende nytt samarbeid i høst 
med Ski videregående skole. 

For alle i Kapellutvalget og 
venneforening som heier, hjelper og 
støtter oss! 

For at renseanlegget på vannet er på 
plass 

For Byggmester Evensen og hans 
flotte folk. 

For at vi får bo her inne i skogen og 
være en del av dette Gudsrike 
arbeidet. 

UTFORDRING

Trenger en fast vaskehjelp!  
Voksent selvstendig menneske med 
bil som ønsker å bidra med vask og 
holde stedet i orden.  
Det er en 20% stilling. Kan ofte 
fordeles på flere dager hvis det 
passer best.  
Fleksibel og positiv er et stort pluss.  
Fint om man kan se at man er med 
på noe større enn å vaske og rydde.  
Man er med på å bygge rom for at 
barn og unge skal få gode 
opplevelser.   

HverDagskapellet  
Få inn resten av pengene. 

Slora Gård 
Kollerøysvegen 24 
1400 Ski 
Tlf: 905 97 057 
post@slora.no 
Hjemmeside www.slora.no 
Givertjeneste: 3000.31.18009 
Venneforeningens konto: 2801.45.32198. 

Vi har opplevd det 
igjen for tredje året på rad. SMD arrangerte 
byggeleir. 15 tyske ungdommer brukte en uke 
av ferien sin for å jobbe her på Slora. Vi fikk 
vasket og malt brakka. Pluss skiftet endeveggen 
som var veldig råtten. Det ble vasket vinduer, 
tak og vegger i alle rom i hovedhuset. Hytter og 
brakke fikk en god vask inni de også. 
Vi koste oss og hadde mange 
gode samtaler om tro og tvil. En 
stor velsignelse for stedet og for 
oss som bor her. 

Denne høsten startet med et nytt samarbeid med Ski videregående skole. 
Alle 1.klassene hadde et døgn her inne i skogen for å bli bedre kjent. En 
veldig positiv erfaring for oss. Skolen har også gitt tilbakemelding på at det 
fungerte veldig bra. 14 solfylte dager utleid. De har booket til neste år også. 
Og etter det har det bare rent inn med gjester. Ny konfirmant leir med 
Sinsen og Hasle Menigheter. Veldig positivt! Flere konfirmantlederkurs. Vi 
har bare to helger ledig nå før vi stenger i desember. Fantastisk bra! 

Det har vært full fart her inne i skogen siden sist 
nyhetsbrev. Fire flotte barneleire fra Oppegård. 
Skole/barnehage besøk.To leirer med Frelses-
armeen fra Mysen. Pinsekirkene fra Kolbotn og 
Bærum. Så har vi hatt 4 leire med tyske 
ungdommer, avsluttet med byggeleir. Så kom det 
nye skoleklasser. Vi har hatt en konfirmasjon, 
øvingshelg med et kor og en konfirmantleir Til 
sammen rundt regnet fra mai - september har 
det vært innom 1200 barn og unge .Fra en natt 
til 12 netter. Det er ikke slutt. Året blir fullt. Dette 
er Gøy! 

Glad nyhet!

http://www.slora.no
http://www.slora.no

