
Internasjonal kvinneweekend 

Liland Ungdomssenter 30. – 31. oktober 

2010 

Arr: Baptistkvinnene i Norge 

 

Internasjonal kvinneweekend er den første etter at det er kommet mange 

innvandrere i våre sammenhenger. 

Det kan nevnes at det er kommet 3 nye innvandrergrupper (Chin fra Burma) 

som medlemmer i Kvinneforbundet, og baptistkvinnene i Norge hadde lyst å 

gjøre noe for denne gruppen, 

Vi ble enige i styret for å ha en “prøve” på Liland for kvinner fra Bergen til og 

med Mandal . 

Spenningen var stor om det kom til å komme påmeldinger. Vi hadde oppfordret 

norske damer til å ta personlig kontakt og fortelle om helgen og hva den skulle 

inneholde.  

På lørdag kl. 10.30 ankom en stor buss og biler til Liland, og vi ble 29 damer fra 

Burma, (Chin og Karen), 2 damer fra Estland og 14 norske.  

En flott gjeng.  

Stemningen var god når vi samlet oss til lunsj og deretter til matlaging. 

Gry Nedland fra Gyland hadde gjort en kjempejobb på forhånd med planlegging 

av matlaging, oppskrifter og innkjøp. 

Vi hadde på forhånd sagt at dette skulle bli norsk tradisjonsmat.  

Alle fikk utdelt hvert sitt oppskriftshefte der de også kunne notere.  Vi samlet 

oss rundt er stort bord i matsalen, og Gry gikk gjennom oppskriften samtidig 

som hun laget maten. Det var også en av innvandrerdamene som fikk være 

med . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maten vi skulle lage i løpet av lørdagen var kringle med gjær, lapper, 

nordlandslefser, sukkerbrød, verdens beste.,  

 

Dagens middag skulle være kjøttkaker og ertestuing. 

Så da var det Lilands lagede kjøttkaker og de skulle 

stekes. 

 

Det var kjøpt inn et helt lam som skulle være til 

middag på søndag og da var det Får i kål og frikasè 

som stod på menyen.  

Det gikk unna – både med laging og spising.! 

 

 



Det var ikke bare matlaging og spising som stod på programmet. 

Etter middag lørdag kveld var det temaer og samtaler.  

Kristin Åsheim Krunenes som er barnevernspedagog og jobber i skolen i 

Stavanger snakket om  

Barns oppvekstvilkår 

 Endringer i samfunnet 

 Familieoppløsning 

 Utydelig kultur 

 Konkurransesamfunnet 

Oppdragelse 

 Omsorg 

 Sosialisering (normer og verdier) 

 Sosial kontroll(grensesetting) 

 Hvordan snakker vi til barn? 

Hun hadde lagt inn gruppesamtaler, og damene var ivrig med og ga respons og 

stilte spørsmål.  
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Alle innvandrerdamene fikk utdelt et norsk nytestamentet som var gitt av 

Gideon. Det var bergenserne som hadde de med fra menigheten.  

Astri Bjørshol (fra Sandnes har vært lærer i 

småskolen) hadde forberedt flere ting i forhold til 

øvelse å slå opp i det norske NT.  

Det var en spørrekonkurranse der de måtte slå 

opp å finne svaret.  

Vi siterte flere vers sammen, det ble snakket om 

kjente bibelsteder og bønner. Bordkonkurranse 

med bibelske bildemotiver ble gjennomført med 

stor entusiasme.  

 

Kvelden ble avsluttet med norske barnesanger og aftenbønner som de hadde 

fått med seg i heftet.   

En innholdsrik dag var over 

 

 

 

 



Søndagen startet med undervisning med flanellograf. Det var Sylvi Kyllingstad 

som jobber i barnehage og er aktiv i 

søndagsskolen på Ålgård som fortalte oss 

bibelhistorien om brødunderet.  

Hun hadde også med seg mye av det som hører til 

flanellografen og flere var hadde interesse av å på 

materiellet og prøve seg. 

En flott start på dagen.  

Noen hadde vært tidlig oppe for å lage i stand 

frokosten, og den smakte godt.  

 

Roald Sikvaland (leder i NBUF og lærer på Holtekilen) 

skulle ha tema på formiddagen. 

Han fortalte om NBUF og han snakket om dagens 

ungdomskultur. 

Roald hadde også spurt Lilly Aardal Kringen og Kristin 

Aasheim Krunenes om å fortelle litt om tenåringstiden 

til barna deres.  

Han hadde laget flere spørsmål til gruppesamtale, og vi 

ble enige om at de skulle få ha gruppene på sitt eget språk og vi var spent på 

om noen våget seg på å fortelle hva de hadde snakket om.  

 

 

 

 

 

 



Det var virkelig oppmuntrende å høre en fra hver gruppe 

som kom fram og delte samtalen med oss andre.  

 

 

 

 

 

 

I oppsummeringen før vi gikk til rydding/vasking av rom ble det gitt mange 

gode tilbakemeldinger fra helgen.  Meldingene var ganske klare om at de 

hadde lært mye, og det betydde veldig mye for de å være sammen en helg med 

damer. En sterk henstilling om å la dette fortsette. 

Jeg har bedt et par av de som var gode i norsk om å skrive litt fra helgen. 

 

 

 

 

 

 

TAKK TIL ALLE NORSKE DAMENE SOM DELTOK OG SOM GJORDE AT HELGEN BLE 

SÅ VELLYKKET.  

FOR BAPTISTKVINNENE I 

NORGE. 

 

  Turid Nedland 


