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Leder 
 
Kjære medlem.  
 
Tusen takk for deres tålmodighet med meg og mitt nye styre. I år har det vært lederskifte i 
NCF.  Jeg må starte med å beklage for at nyhetsbrevet kommer så sent i år. Vi har påtatt oss 
mange oppgaver som vi snart skal begynne å høste av.  Samtidig har jeg måttet sørget for at 
vi har Skyndet oss langsomt. Dette for å sørge for at alle våre oppgaver blir ivaretatt på best 
mulig måte. I mailen du har mottatt nå, vil du også finne en signert protokoll for årsmøte 
2018. Det andre vedlegget er våre signerte vedtekter. Til våren skal vi igjen ha årsmøte. Da 
håper vi at flest av våre medlemmer kommer for å stemme frem sine ledere. Ved siden av 
dette skal vi også gå over våre vedtekter. Dersom du har meninger om at vedtektene bør 
endres eller vil komme med forslag til nye så må disse sendes inn til 
norsk.colombianos@gmail.com og merke mailen med «Vedtekter». Siste frist for 
innsendelse er 30.11.2018. 
 
Som forening er vi plikta gjennom norsk lov om å en tillitsvalgs person. Dette er en person 
som ikke sitter i styret men som kan være et bindeledd mellom medlem og ledelse.  Her 
trenger vi en person som kan være nøytral og være en talsperson. Er dette noe for deg? Ta 
kontakt på norsk.colombianos@gmail.com og merk mailen med «Tillitsvalgt». Søknadsfrist 
er satt til 20.06.2018. Hvordan rollen gjennomføres skal vi lage en instruks på sammen med 
den som blir tillitsvalgt, og etterpå publisere offentlig.  
 
Gjennom året har vi planer om gamle og nye aktiviteter. Jeg vil sende ut hyppige mailer fra 
nå av om aktiviteter. Jeg vil anbefale dere som har Facebook om å logge dere inn og følge 
våre grupper og vår Facebook side.  
 

Facebook Gruppe  Facebook side 
Rogaland:  
https://www.facebook.com/grou
ps/192946424085910/  

Hovedside  
https://www.facebook.com/norskcolombianos.foreni
ng/?hc_ref=ARQiCPZi2j2PqTGhEc45T-
4Wh3Wv96HO7Wew9rGK_0DBLYkxM98M0x8760Xw
8Ki8Ie4&fref=nf  

Oslo 
https://www.facebook.com/grou
ps/1835288566733147/  

 

Midt-Norge 
https://www.facebook.com/grou
ps/887249834777247/  

 



Hordaland  
https://www.facebook.com/grou
ps/1956775194579648/  

 

 
For oss som er Colombianere så har vi et land som er med i VM og det vil vi heie frem. Både i 
Stavanger og Oslo er det bestemt at man skal se kamp sammen. 
I Stavanger vil man kunne se kamp på Storhaug, med god mat og kjekke folk  
I Oslo vil man møtes og se kamper på Kontraskjæret. Kampene i gruppespillet er som 
følgende:  
 
 

Colombia Japan 19. Juni Klokken 14:00 
Polen  Colombia 24. Juni Klokken 20:00 
Senegal  Colombia 28. juni Klokken 16:00 

 
Klarer du ikke å vente til VM, så er det vennskapskamp allerede 1. Juni mot Egypt på 
bortebane.  
 
Felles for oss alle er at det blir Kickoff 16.Juni i Tøyenparken. Her har vi satt opp eget 
program. Ikke invitert?  
Ta kontakt med meg eller kontakt gruppesiden til Oslo for å få invitasjon. På kickoff vil det 
være muligheter for å kjøpe artikler fra Colombia.  
Vi håper du tar med familie og venner og blir med å heie frem Colombia, både før og under 
VM.  
 
Som jeg fortalte innledningsvis så er det nå en ny ledelse i NCF.  
De har blitt presentert tidligere på våre Facebook sider. Jeg ønsker å presentere oss en gang 
til her  
  
Ta gjerne kontakt med oss etterpå dersom dere har ideer eller rett og slett bare vil bli kjent 
J  
 
 
  



Leder 

  
 
Hola mis hermanos de Colombia  
 
Mitt navn er Kristoffer Fernando Lærdal.  
Født: 04.April 1983 Cordoba, Colombia  
Kom til Norge 1985 
Bor på Sandnes, Rogaland.  
Verv: Leder for Norsk-Colombianos Forening 
Jeg må starte med å takke deg som valgte meg inn til å bli leder for NCF etter Christian. Nå er 
det min tur til å lede NCF fremover. Vårt fokus vil være slik den alltid har vært.  
En forening for adopterte fra Colombia 
 
Som leder ønsker jeg å sette deg som medlem i fokus. NCF skal være en plass der dere blir hørt 
og samle dere til hyggelige samtaler gjennom året. Mine lokaleledere sørger for at dere får den 
informasjonen dere trenger og blir ansvarlig for at det holdes treff. Jeg har også vært heldig å fått 
med meg to utenom lokalledere. Nemlig økonomiansvarlig og en som er ansvarlig for digitale 
medier.  
 
Som leder kommer jeg og besøker alle lokallag i løpet av året. Det vil si at jeg skal være synlig i 
Vestfold, Oslo, Midt-Norge og Rogaland. NCF Hordaland har per dagsdato ingen leder eller 
medlemmer. Men vi håper noen har lyst å starte opp i Bergen og skape et miljø der som i andre 
deler av landet.  
 
To ganger i året samler vi alle medlemmer for store treff. Dette skjer i forbindelse med Colombias 
nasjonaldag og vårt årlige julebord. Alle formaliteter rundt dette vil vi komme med informasjon på 
fortløpende.  
 
min rolle som leder blir i hovedsak og forvalte medlemmers ønske og behov. Sørge for at våre 
planer blir holdt og at budsjettene strekker til. Som leder ønsker jeg at lokalledere tenker strategi 
for å samle folk i sine områder. Dersom dere har ønsker eller forslag til endring/bedring, så ta 
dette opp med deres lokale leder. Vi kan ikke bli bedre om vi ikke hører noe. Så din 
tilbakemelding er gullverdt for oss og NCF som helhet.   
Vi har plattformer som Facebook, Instagram i dag. Det jobbes for en hjemmeside, som vi håper 
er klare før sommeren 2018. Vårt mål er å nå så mange som mulig. For å få det til så hjelp oss 
gjerne med å dele våre innlegg på deres private vegger. For denne hjelpen vil jeg si tusen takk til 
deg som tar deg tid til det J  
Sammen med styret håper jeg at dere følger med oss. Og ta gjerne med deg din adopterte venn 
fra Colombia til treff, eller dine søsken. I 2018 er vårt mål og øke medlemsmassen. Slik at du som 
er adoptert, får enda flere bekjentskaper. Noen å snakke med, i en situasjon som er lik din egen. 
Hos oss er det takhøyde og forståelse.  
 
Så tusen takk for at dere følger oss i 2018/2019. Vi sees på et lokalt samlingstreff.  
 
Med store hilsener fra:  
Kristoffer Fernando Lærdal  
Leder for NCF 



Nestleder og økonomi ansvarlig  
 

 
 
God kveld kjære medlem.  
I kveld skal dere få bli kjent med Juan David Alexander Myrann. 
 
Navn: Juan David Alexander Myrann 
Alder: 35 
Bosted: Oslo 
Verv: Økonomiansvarlig og vara for leder 
 
Jeg er adoptert fra Cartagena i Colombia. Jeg kom til Norge når jeg var 2,5 år. 
Jeg har vokst opp på Ski utenfor Oslo og har en adoptivsøster som også er fra Colombia. 
Til daglig jobber jeg som Investeringssjef i et eiendomsselskap som heter Norske Helsehus AS. 
Hvor mitt ansvar er å vurdere alle investeringene selskapet gjør samt drifte de eiendommene 
som selskapet eier. I tillegg til dette så er jeg Prospera pro-bono konsulent. Dette vil si at jeg 
jobber gratis for sosiale entreprenører slik at de kan lykkes. Per i dag er jeg involvert i Oss Mot 
Mobbing. Jeg har god erfaring fra selskapsledelse og styrearbeid fra mitt yrkesliv og dette er noe 
jeg tar med meg inn i NCF arbeidet. 
Jeg har sittet i NCF sentralstyre siden mars 2017. Da også som økonomiansvarlig. 
Jeg har engasjert meg i NCF fordi jeg syns det er et viktig tilbud for alle de Colombianske 
adopterte i Norge. Jeg har selv støttet meg på NCF i vanskelig perioder i livet. Og dette er det jeg 
ønsker at NCF også skal være for sine medlemmer, et sted å komme til uavhengig av alder, 
livssituasjon. 
Mitt daglig virke i NCF vil være å føre regnskapet til NCF samt styre NCF sin økonomi via gode 
råd og oppfølging av leder og lokalledere. Jeg er også stemt inn som vara for leder og vil på 
bakgrunn av dette jobbe tett opp mot leder i form av å gi gode råd og å være til støtte. Jeg vil 
også tre inn å ta på meg ledervervet hvis noe ekstraordinært skulle oppstå som hindrer leder i å 
utføre sine oppgaver. 
  



IT og sossialemedier  
 

 
 
Hei		
Navn:	Vegard	Orlando	Hansen	
Alder:	30	
Bosted:	Oslo	
Verv:	Sosiale	medier	og	teknologiske	innspill/assistanse	
Hola	amigos!	
Jeg	er	født	i	Túquerres	som	ligger	oppe	i	Andesfjellene	som	omringer	Pasto	i	Narino	området.	Kom	til	
Norge	i	en	alder	som	ble	satt	til	et	sted	mellom	9-16	måneder.	Har	reiseglade	foreldre	som	har	gjort	
at	jeg	også	har	fått	litt	av	et	reisehjerte.		
Foruten	det	så	holder	jeg	på	med	fotografering,	videofilming	og	redigering,	grafisk	design,	blogg	og	
YouTube	streaming.	Går	for	tiden	på	fotografiskole	i	Oslo,	og	håper	på	å	få	meg	en	kreativ	jobb	snart.	
Sjekk	gjerne	ut	siden	min	www.owlando.com.	
Jeg	var	tilbake	i	Colombia	for	første	gang	i	2013,	og	begynte	da	på	en	prosess	for	å	finne	biologiske	
foreldre.	Enn	så	lenge	ingen	funnet,	men	søket	går	fortsatt.		
Mitt	mål	for	vervet	i	år	er	å	få	i	gang	NCF	nettsiden,	mer	synlighet	i	sosiale	medier,	og	å	forenkle	
arbeidsflyten	med	digitale	hjelpemidler	og	publiseringsverktøy.	Og	foruten	det	bidra	på	de	andre	
felter	hvis	det	trengs,	for	eksempel	fotografering	på	arrangementer.	
Vi	sees	amigos!	
Norsk-Colombianos	er	takknemlig	for	at	Orlando	ønsker	å	ta	seg	av	våre	digitale	verktøy.	Som	han	sa	
så	vil	hjemme	side	komme	i	gang	i	løpet	av	våren	2018.		
På	Facebook	kan	du	følge	gruppene		
norsk-colombianos	forening	Oslo	
norsk-colombianos	forening	Rogaland	
norsk-colombianos	forening	Midt-Norge	
norsk-colombianos	forening	Hordaland	
norsk-colombianos	Vestfold	har	egen	side.		
Vi	er	også	på	Instagram	Norsk-Colombianos	Forening	
Uansett	hvor	du	bor,	hvilken	plattform	du	foretrekker.	Besøk	oss	og	følg	oss.	Vi	vil	bli	bedre	kjent	
med	alle	våre	medlemmer.	Og	vi	håper	dere	vil	bli	kjent	med	hverandre.	På	tvers	av	fjors	og	fjell.		

NCF	ønsker	Orlando	lykke	til	med	sitt	verv.	 📷 📹 🎬 💾 💽  

 

 



Nå til våre kjekke lokalledere  
 
OSLO  
 

 
 
Hola  
Mitt navn er Stephanie Haugerud  
Alder: 27 år 
Bosted: Drammen	
Verv:	Lokalleder	for	Oslo 
Litt	om	meg,	jeg	kom	bare	to	måneder	gammel	ifra	Bogota,	Colombia.	Inn	til	en	søsken	flokk	med	
bare	gutter,	to	fantastiske	foreldre	+	en	hund.	Jeg	har	ikke	reist	tilbake	enda,	men	ønsker	å	kunne	
oppleve	Barnehjemmet	FANA	–	området	rundt	i	hovedstaden	og	selve	kulturen	og	generelt	Colombia	
som	land.	
Takk	for	jeg	har	fått	mulighet	til	å	ta	del	av	Norsk	Colombianos	Forening.!	
Etter	et	år	som	lokalstyre	medlem,	skal	det	nå	bli	min	tur	til	å	tre	inn	som	leder	av	Lokalstyre	i	Oslo.	
Det	er	deres	tillit	som	har	gitt	meg	denne	muligheten,	og	nå	skal	vi	sammen	med	resten	av	NCF	prøve	
og	skape	positive	endringer	som	løfter	mulighetene	våre.	
Det	teamet,	jeg	er	så	heldig	å	få	med	meg	noen	flotte	engasjerte	Norsk	-Colombianere.	Det	er	to	nye	
som	blir	med	i	laget,	disse	er	Natalie	Isabella	Montanoo	Harehjeld	og	Pedro	Leo	D.Luca	,	også	vil	våre	
gode	mann	Daniel	Augusto	Grimsrud	forsete,	de	er	representanter	som	skal	stille	under	viktige	roller	
for	lokalstyret	i	Oslo,	dette	er	noe	jeg	har	virkelig	tru	på	som	et	team	,	med	engasjement	og	fokus	om	
et	felles	samarbeid	med	de	andre	lokalstyrene	så	kan	dette	bli	et	spennende	år.	Håper	at	dere	kan	
være	snille	med	oss	og	la	oss	komme	inn	i	rutiner,	men	også	gi	oss	mulighet	til	å	starte	nye	
tradisjoner.		
Mine	tanker	for	Oslo	er	å	fine	enkle	muligheter,	vi	skal	bruke	de	ressurs	vi	har,	lage	et	forum,	skape	
en	levende	energi	blant	NCF.		
Min	dør	er	åpen	for	alle	i	NCF	+	litt	til:	Og	til	alle	dere	som	er	foreldre	av	kommende	generasjon,	ta	
kontakt	med	meg,	bruk	lokalstyrene	der	dere	er,	vi	er	sammen	om	dette.	I	fjor	var	vi	innom	en	ide	om	
få	til	en	felles	samling,	den	skal	gjennom	føres	og	blir	satt	til	våren	2019.	Vi	ønsker	og	håper	at	dere	
kan	hjelpe	oss	i	arbeidet	rundt	planleggingen.	
Vi	håper	jo	at	vi	kan	få	til	gode	satsings	områder	og	at	dere	vil	kunne	benytte	dere	av	de	mulighetene	
vi	kommer	med.	Husk	med	deres	bidrag	som	deltaker/	frivillig	under	arrangementer,	og	deres	vilje	
til	å	lage	et	fellesskap	som	bidrar	til	et	åpent	samhold	og	tilhørighet	i	NCF,	det	er	det	som	gjør	NCF	til	
NORSK	COLOMBIANOS	FORENING.!	
Takk,		
Vennlig	Hilsen		
Stephanie	Haugerud	
Leder	for	lokalstyre	i	Oslo	
	



Rogaland	
	

	
God kveld kjære medlem. Her er vår andre presentasjon. Pedro	Alexander	Rosseland 
 
Navn: Pedro Alexander Rosseland 
Alder: 38 år  
Bosted: Sola i Rogaland  
	
Jeg	ble	adoptert	i	1987	fra	Bogota,	men	det	har	ikke	kommet	helt	frem	i	mine	adopsjonspapirer	hvor	
jeg	kommer	fra.	Så	etter	mange	år	i	tenkeboksen	har	jeg	tatt	kontakt	med	Carolina	Gonzalez.	Så	får	vi	
se	om	hun	klarer	å	finne,	mer	om	familien	min	i	Colombia.	Har	ei	søster	som	også	er	adoptert	fra	
Colombia.	Er	gift	og	har	2	gutter	som	er	9	og	12	år,	så	det	er	nok	å	gjøre	her	i	heimen,	ellers	jobber	jeg	
som	elektriker	i	et	olje	service	selskap.	Mitt	mål	med	NCF-Rogaland	er	å	få	samle	adopterte	fra	
Colombia	for	et	sosialt	felleskap.	
Som	dere	forstår	så	har	han	overtatt	lederrollen	i	Rogaland	etter	Fernando.	Han	har	en	egen	agenda	
for	å	samle	folk	lokalt	her	i	Rogaland.	Dersom	du	er	på	besøk	i	Rogaland	så	er	du	velkommen	til	å	ta	
kontakt	med	han.		
Følg	gruppen	for	Rogland	for	å	se	hans	agenda.		
Vi	i	sentralstyret	ønsker	Pedro	lykke	til	som	leder	for	Rogaland	
	
	
	 	



Midt	Norge	
	 	



Helt til slutt så må vi nevne at vi en gang hadde grupper både i Vestfold og Hordaland.  
De ønsket å starte sine egne grupper etter sine egne ønsker og behov. Vi i NCF ønsker at det 
blir aktivitet i NCF Hordaland og Vestfold igjen. 
Siden det ikke har lykkes oss og finne etterfølgere enda så er det ingen gruppe per dags dato 
som lever i NCF navn.  
 
Vi i NCF legger oss ikke ned for det. Vi ønsker å ivareta dere som medlemmer rundt om i 
landet. Vi ønsker også på sikt at de i Hordaland og Vestfold kan bli en samarbeidspartner. 
Det er fordi vi har felles interesse og vi har mye å tjene på å være venner på dem. Om de er 
NCF eller ikke blir ikke første prioritert i denne omgangen. Vi håper at våre brødre og søstre 
på sørøst landet og nord Vestlandet en gang vil ta i mot oss slik at vi får åpnet bånd for alle 
parter.  
 
Med dette avslutter jeg dette nyhetsbrevet.  
Jeg håper dere har fått blitt kjent med NCF og det nye styret nå. Vi skal gjøre våre ytterste 
for å bli bedre for deg som medlem. Måten vi kan bli bedre på er om at dere møter på 
månedlige treff et sted nært deg.    
Ta kontakt med din lokaleleder om du har noe å bidra med.  Nå har dere også sjansen til å 
møte oss på Tøyenparken 16 juni så ikke glem det. Kryss av helgen og møt opp og bli kjent 
med enda flere colombianere.  
 
Tusen takk for nå  
 
Med vennlighilsen deres leder og hans team  
 
Kristoffer Lærdal og styret i NCF 	
	

 
 
 
 
 
 
 


