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Biskopen besøker Levanger
Snakker om misjonering i Levanger menighet.
Misjonsutvalget i Levanger menighet har en mangeårig tradisjon
med å innby til et spesielt arrangement på etterjulsvinteren - med
misjonsarbeidet i fokus. I år har
biskop Tor Singsaas meldt sin ankomst til «Menighetens misjonsfest», et arrangement som avholdes på Menighetshuset onsdag
kveld.
– Temaet Singsaas har valgt, er

«Misjon i en ny tid», et aktuelt
tema i en tid da vi ser en del endringer i tenkningen omkring og
praksisen innenfor verdensmisjonen, skriver arrangørene i en invitasjon til møtet.
På festen vil også menighetens
egne prester, Kjartan Bergslid og
Arne Groven delta, samt kantor
Erling Neergård og Levanger Kantori. En komite sammensatt av

repr. for de ulike foreningene som
står bak Misjonsutvalget, vil sørge
for god bevertning.
Innen Levanger menighet finnes det relativt mange misjonsengasjerte medlemmer, som stadig gir
betydelige beløp til ulike misjonsformål gjennom ulike misjonsorganisasjoner, og gjennom kirkeofringer og frivillig givertjeneste i menighetssammenheng.
– De siste vel ti årene har menighetsrådet hatt spesielle prosjek-

tavtaler med tre misjonsorganisasjoner - i regi av «Samarbeidsråd
for menighet og misjon». Disse
avtalene innebærer bl.a. at menigheten stadig oppdateres på hva
som skjer innen prosjektene, at det
bes for arbeidet, og at det årlig
samles inn minimum ti tusen kroner til hvert av de tre prosjektene.
Nyheter og aktuelt fra prosjektområdene vil da også naturlig nok bli
en del av programmet for festen,
heter det i invitasjonen.

MISJON: Biskop Tor Singsaas deltar onsdag kveld på «Menighetens misjonsfest».

Levanger under lupen
Levanger er i en særstilling av norske byer, mener
«sørlandsrefser» Erling Okkenhaug. Men hvordan
skal det skapes liv?
Det er et av de store spørsmålene
som tas opp til debatt når bykulturen i Levanger skal debatteres
torsdag kveld.
Vi får også se filmen «Sørlandsrefseren». Filmen er laget av dokumentarfilmskaperen Pål Winsents, og handler om lokaldemokratiets utfordringer i store utbyggingssaker, om manglende lokaldemokrati og opprør. Dokumentarfilmen spør om byutvikling
respekterer opprinnelige stedsmiljøer og inkluderer lokalbefolkningen i prosessene, eller om politikere og utbyggere stiller med
blanke ark med arkitekter som våpendragere.
Filmen er allerede vist i en
rekke norske byer med overveldende lokal respons.
Både filmskaper Winsents og

sørlandsrefser Erling Okkenhaug
vil være til stede under debattmøtet torsdag kveld.
I panelet finner vi Gunnar Løvås, Bård Toldnes, Per Audun Letnes, Per Olav Gilstad, Anne Britt
Skjetne og Augusta Pettersen.
Knut Grendstad stiller som debattleder.
Øvrige spørsmål debattantene
vil ha sine meninger om er:
– Hva må til for å skape reell
medvirkning i utviklingsprosessene?
– Hvordan kan man bygge respektfullt nytt i randsonene – som
ivaretar den berømte trehusbyen?
Møtet finner sted på Festiviteten.
ROGER M. SVENDSEN
46540709 - roger@levangeravisa.no

TIL LEVANGER: Erling Okkenhaug. Foto: C. F. Wesenberg

BYEN: Hvordan skape liv i byen Levanger? Det spørsmålet skal flere forsøke å besvare i et debattmøte i Festiviteten torsdag kveld.
Foto: Roger M. Svendsen

Trenger flere på tunet
Konseptet «Inn på tunet» vil gjerne knytte til seg
flere gårdbrukere, og inviterer til åpent informasjonsmøte tirsdag kveld, 4. mars.
– Inn på tunet-aktivitet betyr mye
for mange grupper; skoler, skoleunger, eldre, gårdbrukere og
andre. For ungene får begrepet
skolegård et nytt og mer mangfoldig innhold, med fysisk aktivitet,
læring i et rikholdig klasserom,
kontakt med dyr og helhetsforståelse, for eksempel prosessen fra
jord til bord, informerer prosjektleder for Inn på tunet Innherred,
Øyvind Lyngstad.

Medlemsorganisasjonen består
av 12 gårdbrukere, hvorav 11 i
Levanger og 1 i Verdal.
Begrepet Inn på tunet beskriver
gårdens aktiviteter som ikke faller
inn under matproduksjon. Disse
gårdene tilbyr i tillegg tjenester innenfor skole, barnehage, helse,
omsorg, kultur og mye annet.
– Aktiviteten på gårdene er stor,
og vi ser et behov for å rekruttere
inn flere aktuelle gårdbrukere som

medlemmer. Dette gjelder Verdal
spesielt, men flere ønskes også
velkommen i Levanger, sier Lyngstad.
Informasjonsmøtet finner sted i
Husanvegen i Verdal, hos gårdbruker Eva Svartaas-Borgen, tirsdag
kveld.
ROGER M. SVENDSEN
46540709 – roger@levangeravisa.no

JORD TIL BORD: Inn på tunet
Innherred vil gjerne knytte til seg
flere gårdbrukere. I kveld er det
informasjonsmøte i Verdal. Fotomontasje

