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Kjære faddere og livreddere.
Året som ligger bak oss har vært
fylt med utfordringer på mange
måter. På Filippinene stod plutse-
lig førskolene våre uten tilstrekke-
lig med faddere, og det var
vanskelig for mange å forstå at de
ikke kunne fortsette på skolen etter
sommerferien.

Arbeidsglede
Jeg minnes med glede barna som
blomstret om kapp med hageplan-
ter, palmer og banantrær. Livet på
førskolene på Shining Light og på
søppelhaugen i Payatas var elek-
trisk. Enten de var opptatt av lek og
gymnastikk eller tegning av mors-
dagskort, var motivasjonen på
topp.

Opplevelse
Sangen ljomet gjennom bygget og
hverdagens mange vanskeligheter
var glemt for en liten stund. Skole-
uniformene var som festklær, og
for en stakket stund var det som å
leve i en annen verden. Hjemme
trasket de mest omkring i søppel og
søle hele dagen. Å få lære boksta-
ver og tall var en opplevelse.

Hverdagen
”Jeg kjenner
dem ikke igjen
når de kommer i
hverdagsklær
og møter oss
hjemme til dag-
lig” sier Thord
Dahl. ”Det er så
fint å se dem

heve seg over sin vanlige hverdag i
ønske om å få mer kunnskap, slik
at livet deres ikke behøver å fort-
sette i fattigdom. Resultatene viser
at barna har tilegnet seg svært mye
kunnskap gjennom årene på våre
førskoler. Ved opptaksprøven til
vanlig skole, skårer de så godt at
de får gå i klasse med andre flinke
barn”.

Personlig fadderskap
Når Barnemisjonen i Norge åpner
muligheten for personlig fadder-
skap for barn på Shining Light, er
det et pilotprosjekt der Skandina-
visk Barnemisjon i hele Norden
kan høste erfaringer og utvikle en
ordning uten for storkostnader.

Kanskje har du barn eller barne-
barn som vil være med å hjelpe. Gi
dem sjansen til å se at det nytter.

Takk for støtte og hjelp
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Sist vi hørte fra førskolearbeidet
på Filippinene var det et rop om
hjelp fra barn som mistet sine fad-
dere som følge av finanskrisa på
Island. Resultatet av ropet er at
Norge har fått mulighet til å starte
Barnemisjonens pilotprosjekt med
personlige faddere for førskole-
barn på Shining Light.

I juni entret 25 undrende 4-åringer
førskolen. Livet smilte mot barna.
Det er deres tur til å begynne på
skolen. De kommer fra et miljø så
fattig på livets goder at vi har van-
skelig for å forstå at det går an å
leve slik. Verken smil eller tårer er
langt unna, men i dag går smilet
omtrent rundt.

Den nydelige skoleuniformen
strutter, og med glitrende øyne
finner de ”frøken”, pulten sin og
de andre elevene. Det er et under
for hele familien at barna kan

komme til Shining Light. De
voksne ønsker at barna skal få mu-
lighetene de selv aldri fikk.

”Du kan ikke gå på skole når du er
fire år." Den samme tanken har
nok slått mange. Men hvem har
sagt at språkleker bare er for de
store. Med liv og lyst gikk tiden
med gymnastikk, sanger, boksta-
ver og tall. Vi lot oss imponere.

Personlig fadderskap koster 250
kr. Pengene betales via avtalegiro.
Vår hjemmeside vil også inne-
holde en side spesielt for SL – fad-
dere. Du får rapporter om barnet
og vi arbeider med mulighetene
for gjensidig kontakt.

Bli SL-fadder
Nå kan du bli personlig fadder til en elev i Minigruppen
på Shining Light.



Gjennom tiden har mange Tsjernobylbarn besøkt
Lyngdal. Denne gangen snakker vi om Lena. Hun
var i Norge første gang i 2000. Da var hun 15 år.

Lena hadde mistet moren somme-
ren før, faren var alkoholiker, sto-
rebroren satt i fengsel og hun stod
alene i verden med lillebroren sin.
I stedet for å flytte på barnehjem,
bestemte hun seg for å ta ansvaret
hjemme.Ved mammas grav knelte
hun ned og ba: ”Om du virkelig
finnes Gud, så må du hjelpe meg
nå!” Gud hørte den bønnen, men
livet ble ikke helt slik hun hadde
tenkt seg.

Vennskapsfamilie
I Lyngdal fikk hun vennskaps-
familie, og de fulgte hverandre
gjennom hele sommeren Da hun
reiste hjem, var det knyttet bånd
som ikke skulle brytes. Hjemme
ventet lillebror som hadde vært hos
bestemor hele sommeren. Lena
fikk hendene fulle med skolegang
og husarbeid. Hun studerte flittig
engelsk, og to år senere var hun til-
bake i Lyngdal.

Utdannelsen
Vi diskuterte blant annet hva hun
skulle gjøre når hun var ferdig med
skolen. Hun betrodde oss at hun
hadde veldig lyst til å studere eng-
elsk ved universitetet. Hun visste
bare ikke hvem som kunne hjelpe
henne økonomisk. Det ordnet seg.
Lena flyttet til tante i Lutsk, og
etter to semester hadde hun opp-
nådd toppkarakterer, og universite-
tet tilbød gratis studieplass,noe

som er vanlig i
Ukraina.
Ni år senere er
hun tilbake i
Lyngdal. Hun
forteller frimo-
dig om hva Gud
har gjort i livet
hennes. Hun har
studert engelsk,
tysk og fransk
og polsk, og arbeider nå ved uni-
versitetets utenlandsavdeling, sam-
tidig som hun har en del
tolketjeneste. Under 15- års jubi-
leet for Skandinavisk Barnemisjon
tolket hun BoWallenberg hele uka.
På festen i kulturhuset ble det gjort
opptak til ukrainsk fjernsyn, og
Lena strålte glede og trygghet.

Arbeid blant funksjons-
hemmede
I menigheten arbeider Lena for
mennesker som på en eller annen
måte er funksjonshemmet. ” I
Guds gjestebud ble fattige, syke,
vanføre, blinde og lamme bedt i
selskap, og derfor har vår menig-
het startet arbeidet med å hente
dem inn. Hos oss får de trening,
fellesskap, pleie og hjelp, og selv-
følgelig får de komme på møtene.
I sommer har vi arrangerer to som-
merleirer for dem”, forteller hun.
”Noen av dem sier at de ikke har
vært utenfor huset på flere år”.
”Jeg er også blitt opplært i hvordan

vi behandler mennesker som er
avhengig av rullestol.
Ingen kan gi svar på hvorfor ulyk-
ker skjer, men en kan likevel leve
et liv til velsignelse for andre. Vårt
store livskall er ikke å være friske,
men å gjenspeile Guds herlighet.”

Undring
En blir grepet av livsviljen, på-
gangsmotet, gudstroen og tjener-
sinnet. Omstendighetene stopper
henne ikke. Gudstroen og evnen til
å ha øynene festet på Jesus i stedet
for på ting rundt seg, er enestå-
ende. Livet som ligger foran er fylt
med utfordringer, drømmer og et
inderlig ønske om å tjene.
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Lena Pysarska på sommeropphold i Lyngdal

”Vårt kall er å gjenspeile
Guds herlighet”


