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Fredag og laurdag skipar 
Plant et tre og Noracta til 
konferanse på Moster der 
tema er fattigdomsbekjem-
pelse og grøn diakoni.

Randi Olsen

Det er første gang det vert 
arrangert ein slik konferanse 
på Bømlo. 

Konferansen har som mål-
sentad å formidla kjennskap 
til det viktige arbeidet for han-
dikappa og foreldrelause som 
vert gjort i regi av Noracta og 
Plant et tre i Afrika.

Treplanting er eit viktig 
bidrag for å overvinna fat-
tigdom og i tillegg til at det 
bidreg til å betra miljøet. 

Det er Hans Nielsen Hauge 
og hans verdiar som dannar 
bakteppe for hjelpearbeidet. 
Det har vore arrangert fleire 
Hauge-seminar i Kenya der 
fokus har vore på haugiansk 
utviklingshjelp.

Rehabilitering med hjelp til 
sjølvhjelp gjennom opplæring 
i planteskulearbeid der dei 
har produsert ulike treplan-
ter er eitt av prosjekta. Ei av 
gruppene som får hjelp gjen-
nom denne organisasjonen er 
enkjer.

Ressurspersonar
Jørgen Lollike, dagleg leiar av 
Plant et tre, fortel om ei kvinne 
som opplevde å få mannen sin 
skoten på open gate. Ho var 
blant dei første som vart med 
i kvinnegruppa til den luther-
ske kyrkja hausten 2013. Då 
starta dei ein mønsterplante-
skule for opplæring av andre, 
finansiert av Plant et tre. 

No har ho etablert sin eigen 
planteskule og får god hjelp av 
sonen og dottera. Ho har no 
mellom 50.000 og 60.000 ulike 
treplanter for sal, og ho sel 
blant anna planter på mark-
naden og til nabolandet Tan-
zania, fortel Lollike. 

Enkja har fått råd til både 
ku og geit og ho tek seg no 
tid til å læra naboar å planta, 
og ho ho er også med og rett-
leiar foreldrelause store barn 
og ungdommar som fekk sin 

eigen planteskule tidlegare i 
år. Også denne er finansiert av 
Plant et tre.

Dei som kjem for å halda 
foredrag på konferansen 
på Moster er bedriftsøko-
nom Øistein Garcia de Pres-
nos som vil snakka om kva 
dei haugianske verdiane har å 
seia i dag, og professor Magne 
Supphellen som vl snakka om 
haugiansk utviklingshjelp. 
Verkar den betre? 

Plant et tre-organisasjo-
nenfår inntektene sine gjen-
nom miljøbutikkane, ved at 
pensjonistar og andre stiller 
arbeidskrafta si til disposisjon 
nokre timar kvar veke. 

Fagkonferanse om grøn diakoni på Moster

dette biletet er teke like etter Hans nielsen Hauge-seminaret for handikappa i Kenya. der var fullt fokus på 
rehabilitering gjennom planteskuledrift. Foto: Privat.

tragedie som enda godt. Her er biolog og fagekspert i Plant et tre, david muturi (t.v.) utdanna ved universitetet i nairobi, på synfaring på plante-
skulen hos enkja. Her er ho saman med sonen og kommunikasjonsdirektør Anthony i den lutherske kyrkja i Kenya (t.h.). Foto: Privat.


