
 

Noractas arbeid i Kenya 
Haugiansk, enkelt og nøysomt. 

 

 
 
 
 
 
 
18 regionale opplæringsgrupper.  
Vi begynte med en gruppe. Siden har dette vokst slik at 
arbeidet er 20 ganger større i dag. Det er stort.  Det er 
omtrent 250 pastorer og ledere i disse gruppene som 
får opplæring gjennom bibelstudier og 
Haugekonferanser.  De deler sin opplæring med sine 
menigheter og med andre pastorer. Slik skaper vi 
menighetsutvikling i fattige områder. Arbeidet sprer 
seg nå ut av Nairobi til Kisumu og landsbygdene. 
omkring.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLT (Pastors Leadership Team) er vår 

styringsgruppe bestående av seks pastorer. Sammen 
med David Muturi som er vår lokalt ansatte, og 
eneste på Noractas lønningsliste, driver de det 
daglige arbeidet. Denne gruppen har hatt stor 
personlig og administrativ utvikling de siste årene. 
Her kommer ideer og planer på bordet, diskuteres, 
vurderes , settes ut i livet eller forkastes. Dette er et 
sterkt felleskap både åndelig og sosialt.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdanning er kanskje den viktigste veien ut av 

fattigdommen. Derfor støtter Noracta små skoler 
med lærebøker og skolering av lærere. Vi støtter nå 
fire små skoler i ulike slumområder i Nairobi, og en 
hos masaiene i Kaputei. Dette er barneskoler med 
elever fra baby-class t.o.m. 8. klasse. Sammen med 
menighetene lønner vi 13 lærere. Det er viktig for oss 
at dette er et samarbeid med lokalt ansvar. 

 

 
 
 
 
 
 

Støtte til næringsvirksomhet 
Vi støtter mange små virksomheter som planteskoler, 
farmasi, skoler, catering, skreddere, matkiosker, 
restauranter, melkeproduksjon, hønsefarmer, 
snekkerverksted, bruktbutikker, kosmetikk, bibelselger, 
transport bedrifter, kjøttbutikk etc. Vi tilbyr 
konsulenthjelp og kurs i å drive god business. 
 
 

 

 
Jordbruk i Kasarani 
Vel 40 familier får støtte til å drive jordbruk og 
treplanting, et samarbeid med Plant et Tre. Nå skal vi 
plante 1,5 km med nålehekk som skal holde 
Masaienes kveg ute. De har ødelagt to avlinger. Nå vil 
det på sikt forhindre at det skjer igjen. Farmerne har 
nå myndighetenes støtte til å drive jordbruket. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønn diakoni 
Vi har hatt over 70 Haugekonferanser hittil. I år har 10 
konferanser vært kombinert med opplæring i å drive 
familieplanteskoler. Støttet av Plant et Tre skal vi neste 
år ha 10 økonomikonferanser kombinert med grønn 
diakoni hvor vi i samarbeid med menighetene 
inkluderer fattige funksjonshemmede. Vi samarbeider 
også med Kenya Community Center For Learning. For å 
få det beste av Kenyansk ekspertise på området. 
 

 
 

 
 

 



 

Nyhetsbrev  desember  2015 

I dette nyhetsbrevet finner du en presentasjon av det mest sentrale som 
Noracta driver med i Kenya. Drømmen vår er å sette i gang en Haugiansk lignende bevegelse, inspirert av de 
verdiene som Hans Nielsen Hauge levde etter for mer enn 200 år siden i Norge. 

Vi håper at brevet både kan gi våre givere inspirasjon til å fortsette sin givertjeneste, og at nye støttespillere 
kan slutte seg til. Glimtene i brevet gir innblikk i en betydelig vekst i arbeidet siden starten for 8 år siden. Det 
gir oss gode utfordringer til å øke vår støtte til arbeidet og til å finne nye støttespillere.  

Grunnene til at vi nå arbeider med å kontakte mange av dere, som vil få dette brevet enten elektronisk eller i 
post, er i hovedsak at arbeidet har vokst om lag 20 ganger i løpet av de 8 år vi har holdt på. Dessuten er det en 
kraftig forverring i forholdet mellom norske kroner og kenyanske shilling, noe som har forverret seg med 50% 
på få år. Det gjør at det meste av våre reserver er brukt opp.  

Vi håper at dette brevet kan bidra til at flere kan øke sine bidrag til Noracta, og at vi kan få med oss nye 
regelmessige avtalegiro givere. Vi er også selvsagt takknemlige for enkelt gaver. 

Med takknemlig hilsen 
Øistein Garcia de Presno 
Noracta 

 

 


