Normisjon presenterer
Bibelskolen i Bafoulabé

Om skolen:
* Startet i -97 etter ønske fra den lokale kirken
* Begynner i januar og varer i fire mnd. Elevene går tre år a fire måneder.
* Krav før en kan begynne: Alle elever må ha tilknytning til en lokal kirke eller være godt kjent
der, ha gode skuss-mål, ha fullført minst to ETD-bøker og kunne lese og skrive.
* Lærere er maliske pastorer, folk i kirken, misjonærer og gjester.

Aktuelle utfordringer og behov:
-det gamle undervisningbygget er revet. Her er Mamadou Kante i aksjon.

Vi er i gang

Nå er vi i gang med byggingen.
Mureren startet nylig med å sette opp jern til nybygget. Bildet er tatt på fredag 21.okt., og håpet vårt
er at når elevene starter i januar 2012, skal man kunne undervise i fine, nye rom.

Mål framover:
- Samle inn nok midler til dette undervisningsbygget med plass til to klasserom, kontor og
etter hvert et radio studio
- Utvide bibelskolen med et semester.
- Videreutvikle læreplanene og veiledningstjensten.
-Utvikle samarbeidet med Bibelskolen i Grimstad
-Utnytte hagen sitt potensiale slik at vi klarer å få inntekter fra salg av frukt og grønnsaker
-Lage en langtidsplan hva tid kirken skal ha et totalansvar for bibelskolen

Målet for bibelskolen:
- utruste og utdanne kirkens kommende ledere, støttespillere og evangelister
- styrke arbeidet med å bringe ut evangeliet til folkeslagene i området.
-oppmuntre, undervise og gi videreutdanning til ledere som allerede er i funksjon i kirken

Videreutdanning
Til nå er det to som er innvidd til pastortjeneste. Flere andre jobber som evangelister. Tre tidligere
elever er nå studenter ved andre bibelskoler for videre studier slik at de kan komme tilbake og jobbe
som pastorer i kirken og lærere på bibelskolen.

I hagen til Bibelskolen har alle ansvar. Her må det vannes hver dag.

Opplæring i Hagebruk:

For at elevene skal kunne brødfø familien etter bibelskolen er slutt, og for å gi dem kunnskap
om ernæringsrik kost, gir man opplæring hver dag i hagen.
Bl.a. legges det vekt på dyrking av diverse grønnsaker, poding av mangotrær osv.

Skolen har nå fått utvidet hagen ved at de fikk kjøpe et jordstykke som lå inn til nåværende
grenser.
Dette skal på lang sikt være med å gi inntekter til bibelskolen gjennom for eks. mangoproduksjon, grønnsakdyrking med mer.

Slik kan du bidra:
-------------------------------------------------------------------------• Støtt bibelskolen med penger til drift, til nytt undervisningsbygg og til
utvidelsen av hagen på konto- nummer
1503.02.13537 merket prosjektnummer 114.97.393.
• Be

-

for bibelskoleelevene og familier, ansatte og frivillige lærere.
Om en god regntid
Om at vi klarer å følge opp tidligere elever på en god måte
at nye mennesker får lyst til å reise ut til Mali

• Reis ut som misjonær, eller oppmuntre andre til å reise!! ☺
For spørsmål eller mer informasjon kan
du ta kontakt med
Gjermund Lygre, Normisjon Rogaland
på tel. 98216171
Normisjonskontoret i Strandgt 192
5525 Haugesund Tlf. 52701960

