Nr 5 2009 – Årgang 21 ISSN 1652-5108

Kjære faddere og livreddere
Høsten og vinteren er en mørk tid, og vi mennesker behøver lys. All vår kreativitet går ut på å
skape lys i mørket. Derfor kan også denne årstiden bli en herlig nytelse. Først når en ser kontrasten
mellom lys og mørke lærer en virkelig å sette pris på lyset.
Få ting er så koselig som å komme hjem en mørk
kveld og tenne levende lys i stua. For første gang i
år har jeg tent peisen, satt meg rett foran den og
nytt det i fulle drag.

pakker, forteller julens glade budskap og forsøker å
nå dem som virkelig lider nød og trenger hjelp.
Det er også en fyldig reportasje fra arbeidet på
Filippinene.

Savnet av Gud er et mørke mange opplever. Jesus
sier: ”Jeg er vedens lys. Den som følger meg, skal
ikke vandre i mørket, men ha livets lys.” I julen vil
Barnemisjonen nå flest mulig med budskapet om at
Frelseren er født. Hør vår jule CD der Lyudmila fra
Ukraina forteller hvordan juleprogrammet vårt forvandler menneskers liv. Bare i Ukraina nådde vi
over 50 000 mennesker sist jul. Målet er å gi hjelp
til ånd, sjel og legeme. Juleprogrammet er laget slik
at det skal nå hele mennesket. Vi deler ut tusenvis
av matpakker, vi leker med barna, gir dem jule-

Vi er så heldige at vi har mulighet til å hjelpe og får
bringe lys i mørket. Jeg vil oppmuntre deg til å gi
en stor julegave slik at vi kan nå så mange som
mulig på våre misjonsfelt. La dem få oppleve at i
mørket kan det tennes lys. Bruk innbetalingskortet
som er lagt ved.
Til sist vil jeg ønske deg en riktig God jul og et
velsignet Godt nytt år.
Bo Wallenberg

Lysbærere i Ukraina

”Stol på meg på nødens dag så vil jeg
utfri deg og du skal prise meg. Den
Gud som har kalt oss til å hjelpe, vil
også sørge for midlene som trenges for
å kjøpe inn maten, selv i krisetider.”
Personalet vårt i Ukraina gjør et
fantastisk arbeid. Her i Norge har
vi den lette delen av arbeidet. Vi
samler inn penger. Det tyngste
arbeidet er når pengene skal
forvandles til pakker
En av våre venner fra Osby i
Sverige hyllet personalet på denne
måten etter fjorårets pakkearbeid i
Ukraina: ”Etter å ha sett hvordan
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dere slet fra time til time med
julepakking mens jeg selv syntes
det var både mørkt, kaldt og
slitsomt, må jeg si: Dere imponerte meg. Når jeg ønsket meg
hjem etter å ha pakket noen tusen
godteposer, begynte dere i stedet å
synge. Dere sang og jublet over at
dere kunne pakke så mange gaver.
Det gikk ikke an å ta feil av

gleden. Hva skaper slik arbeidsglede?” Lyudmila på lageret
svarer: ”Vi vet hva disse pakkene
betyr for menneskene som får
dem. Vi har sett det med egne
øyne, og det gir oss kraft til å
orke. Det forvandler menneskers
liv og skaper håp.”

Julen ble en ny start
På årets jule CD hører du Lyudmila fortelle om livets under
gjennom en ung jente fra fattige kår med et lite nyfødt barn i
armene. Det minner oss om en stall i Betlehem for 2000 år
siden. Hjelpeløs og alene opplever begge å få englebesøk. Jenta i Ukraina får møte Barnemisjonen som Guds
utsendte medarbeider for å bringe trygghet, håp og
glede. Gjennom hjelp til ånd, sjel og legeme får vi være
med å forvandle mange menneskers liv. Kan du tenke
deg en større oppgave? Du er med på å bringe himmelen
inn i menneskers liv. Enda en gang hjertevarm takk.
www.barnemisjonen.no

En annerledes jul i Manila
Julen nærmer seg, men denne gangen blir den annerledes. Vanligvis runger det julemusikk fra de
store kjøpesentrene allerede i september, og julefeiringen startet sikkert slik i år også. Men katastrofen forandret mange ting og vil for alle som ble berørt, by på utfordringer lang tid framover.
Mange har mistet jobben fordi den lille butikken de
hadde skaffet seg og fylt med varer ble tatt av
stormen. Fortsatt er mange hjemløse, og ca 100 000
mennesker bor i forskjellige evakueringssenter.
Pastorfamilien vår Herman de Cruz som mistet
hele hjemmet sitt, holder på å bygge et nytt lite hus
på en tomt som en slektning eier. Fruen Tess sa til
Birgitta, Dahl, en av lederne våre på Filippinene, at
det føltes som å være nygifte og sette bo igjen.
For Barnemisjonen er ikke ekstrainnsatsen over.
Vi arrangerer fremdeles samlinger for barn for å bearbeide traumatiske opplevelser de har vært utsatt
for. Personalet er faktisk blitt innbudt til et stormøte
der flere organisasjoner ønsker å høre og lære hvordan arbeidet blant traumatiserte barn blir lagt opp.
Det gjenstår å bygge 200 enkle hus til familier
som mistet hjemmene sine i nærheten av Molfrid

www.barnemisjonen.no

Senter, en av Barnemisjonens skoler.Skandinavisk
Barnemisjon vil gjerne takke dere kjære faddere og
givere for hjelpen dere har gitt. En slik respons har
vi aldri opplevd tidligere.
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Barnemisjonen i

Moldova og Zambi
I Cornesti er det blitt ansatt en ny koordinator med ansvar for det sosiale hjelpearbeidet og kontakten med SBM.
I Cornesti, Moldova har Vitalij fått
en koordinator ved sin side med ansvar for det sosiale hjelpearbeidet og
kontakten med SBM Han heter
Octav.
Dyrkingsprosjektet ble vellykket.
Nå skal ett av husene renoveres og
bygges på, slik at en fosterfamilie
kan flytte inn. Blant Cornesti’s
12000 innbyggere finnes omkring
300 gatebarn. Tanken er at familien
og ungdommene skal utvikle jordbruket slik at det blir nok mat både
til dem selv og til gatebarna.
Det skal bygges et hus med en stor
forsamlingssal der de skal kunne få
et varmt måltid hver dag. De skal
kunne spille og moro seg og samtidig h mulighet for å kunne snakke
med voksne.

Juleprogrammet i Moldova ligner
programmet i Ukraina med samlinger der en synger, leker, deler ut
gaver og matpakker og ønsker alle
en fredfull jul.
I Zambia har Barnemisjonen hjulpet til med å bygge opp både kirke
og skole. Kirken ble ødelagt under
regntida og både menn og kvinner
var med i arbeidet for å reise en ny.
Bygget skal brukes til skole uka
igjennom, men som kirke i helgene.
To medlemmer har fått førskoleutdannelse.
I sommer åpnet Bo Wallenberg en
skole i Mpongve for barn av HIV
Aidsrammede foreldre. Planen framover er å bygge lærerbolig og
klinikk”, sier han mens han stikker
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familiene som trenger
det mest. Geitene gir
melk kjøtt og kje.
Barn som har mistet
alt, kan spise seg
mette, gå på skole
og skape sitt eget
liv.
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SL-nytt
Etter tyfonen ble livet til svært
mange av våre familier snudd
på hodet. Det har vært viktig å
beholde roen og stabiliteten
for barna. Heldigvis ble ingen
skadet ute på Shining Light.
Noen som bodde nede ved
elven fikk hjemmene ødelagt.
Nå går livet stort sett sin vante
gang. Skolen er i full drift
igjen. Noen små jordskred er
ryddet opp igjen og inntrykk
fra miljøet kan du se på en
video på hjemmesida vår
www.barnemisjonen.no
Skandinavisk Barnemisjon
ønsker alle sine faddere, SL
faddere og givere en riktig

God jul og
Godt nytt år.

