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Bruktbutikkene til 
NMS ønsker å være et 
miljøvennlig alternativ til 
forbruksfesten på Black 
Friday.
n Siste fredag i november 
har de siste årene blitt mer 
og mer kjent som Black 
Friday, en tradisjon fra USA 
med fokus på elleville salg 
og rabatter. NMS Gjenbruk 
vil heller gjøre denne dagen 
grønn.
– Den som handler hos oss 
handler ikke bare til seg 
selv. Derfor har vi Grønn 
Fredag, sier Turid Øyre 
Øygard, som er konstituert 

daglig leder i NMS Gjen-
bruk.
De femti butikkene i NMS 
Gjenbruk ønsker å være et 
grønt alternativ til Black 
Friday. Å kjøpe brukt bidrar 
til lavere utslipp og redusert 
avfallsmengde i samfun-
net. Hos NMS Gjenbruk går 
overskuddet fra driften til 
å bekjempe fattigdom og 
urettferdighet og til å dele 
troen på Jesus.
24. november var det salg i 
alle NMS Gjenbruks butik-
ker. Mange steder halv pris. 
Hver gjenbruksbutikk be-
stemte selv hvordan de øn-
sker å markere Grønn Fred-

ag. Hva butikkene bydde på 
denne dagen spenner ifølge 
NMS fra gjenbruksverksted 
for barn i Brumunddal til 
servering av grønn te på 
Sandnes. Kundene i Risør 
fikk muligheten til å skaffe 
seg grønne stiklinger av 
diverse planter. 
– Dette var faktisk første 
gang vi arrangerte et lands-
dekkende salg, forteller 
Øygard. 
Hun er imponert over de 
frivillige medarbeidere 
som legger ned mye tid og 
krefter. KPK

Grønn Fredag hos NMS Gjenbruk

ITUNES: Synnøve Grøtteland Helland har gjeve ut på iTunes 
sangen Gledesbod som Marta Jordebrekk har skrive teksten 
til.

Med fred til jul

GRØNN 
FREDAG: 
NMS sine 
gjenbruks-
butikker 
arrangerte 
Grønn Fredag 
som et 
miljøvennlig 
alternativ til 
Black Friday. 
Her fra NMS 
Gjenbruk Ski. 
Foto: NMS 
Gjenbruk

n Her løftes Victoria Hansen 
fra 10 B ved Søndre Modum 
Ungdomsskole gjennom ed-
derkoppnettet uten å berøre 
trådene.
12 poster med mange mor-
somme aktiviteter utfordret 
både fysikk, kreativitet og 
«de små grå» da flere etater 
i Modum inviterte alle 
10.klassinger ved to ung-
domsskoler til uteaktiviteter 
på Furumo.
Victoria roste tiltaket.
– Gøy med aktiviteter. Og 
så liker jeg godt at vi danner 
lag og må samarbeide for å 
vinne, sier 16-åringen.

Camp Modum er blant annet 
inspirert av TV-programmet 
«Mesternes mester» på 
NRK, og har blitt en tradis-
jon for ungdomsskolene.
– Bak står alle etater i 
Modum som jobber for 
utsatt rusdebut. Vi har med 
blant annet politi, prest, 
helsestasjon, utekontakt, 
Frisklivssentralen og 
Helsestasjon for ungdom, 
sier Hilde Øverby, leder 
for MOT som var blant 
arrangørene.

AV ELI BONDLID, Tekst og foto

Camp Modum
for 150 10. klassinger

Synnøve Grøtteland Helland 
har gjeve ut songar på 
iTunes. 
n Synnøve (59) trur det kan 
kome ut CD til neste jul. Dei 
to songane i år kan reknast 
som «prøveklut». Synnøve 
har mange utgjevingar bak 
seg. Ho debuterte med 
«Ved Kjelda». Seinare 
kom «I Fred og Frihet» og 
«Kveldsstilla». 
Ho har nært samarbeid 
med Trond Gudmestad på 
gitar og Marta Jordebrekk 
(97) som har skrive songen 
«Gledebod». Synnøve 
Grøtteland Helland har laga 
melodi til og syng saman 
med Liv Valbjørg Apeland 
Bakke. Slik har dei tonesett 
mange dikt av Marta. 
Haldis Reigstad har skrive 
«Draumen om Fred».
– Eg er heilt i startgropa, 
men songane er klare. Dei 
tilbakemeldingar eg har 
fått, har vore eintydige: Ro 
og fred i bodskapen. Ikkje 
berre det at Jesus kom som 
barnet i krubba for 2017 år 
sidan, men at han kjem til 
oss i dag. 

Både Jordebrekk og 
Reigstad synes musikken 
til songane løfter dei opp, 
er tydelege og fremjar 
evangeliet. 
– Songane ser eg på som 
misjonssongar. Difor er 
teksta så viktig å nå ut med.
Songane er nye for dei fleste.
Martha Jordebrekk 
som har gjeve ut dikt og 
songar i mange år, seier 
ho skreiv «Gledesbod» 
ein gong til festskriftet 
«Sørlandsungdommen» 
som Sørlandets Kristelige 
Ungdomsskule på Birkeland 
gav ut før krigen.
– Livet er ikkje alltid på 
solsida. For meg er det 
uansett godt å få synge. 
– Musikkrommet er også eit 
bønnerom. Eg får ro i sjela, 
slik mange seier dei fekk 
med å høyre «Draumen om 
Fred». Tekstene rører meg. 
– Tenk å få synge ut om 
evig fred, evig liv, milde 
varme himmel tonar som 
når inn til hjarta, seier 
Synnøve Grøtteland Helland 
frå Bjerkreim som også er 
naturfotograf.

AV AGNAR KLUNGLAND,  
tekst og foto

Norge IDAG på Graham-møter

UTDELERE: Arne Kopperud, Marit Hagen, Barbel de Linde, 
og Natalie de Linde. Foto: Jan-Aage Torp

n Den glade stab av avis-ut-
delere under Håpets Festival 
på Oslo Spektrum meldte 
om overveldende støtte fra 
publikum. 

– Veldig mange var allerede 
Norge IDAG-abonnenter, 
men vi fikk positiv respons 
også fra ikke-abonnenter, 
rapporterer Arne Kopperud.


