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Kjære faddere og givere
Lev i sjenerøsitet.
Bistand er et underlig ord. Det betyr ganske enkelt å stå sammen med. Å bistå mennesker
er å gå ved siden av som en medvandrer. Livet blir fattig om vi glemmer å rekke ut ei hjel-
pende hånd der det trenges. Å leve i sjenerøsitet gir deg glede du ikke visste fantes, det gir
deg overskudd av velsignelse. Du gir fordi du bryr deg, og du gir med glede.
Bistand er å investere i andres liv, vise omsorg og hjelpe mennesker. Den barmhjertige
samaritan tenkte ikke bare på det øyeblikkelige behovet for hjelp, han tenkte på framtida
og sendte med litt ekstra penger. Han sa til og med at om det ble for lite, måtte de kontakte
han igjen.
Vi har merket denne rausheten. Gang etter gang har dere hjulpet oss, og vi vet at det vil dere
fortsette med. Takk at du vil være medvandrer for noen som har det vanskelig i verden. Takk
for at du bryr deg. Velkommen til et nytt år med utfordringer av mange slag.

Barnemisjonen ønsker dere et godt og velsignet
nytt år 2010, og ønsker å takke dere spesiellt for
182 000 kr til katastrofearbeidet i Manila. ��

Kari Haraldsen misjonsleder
kari@barnemisjonen.no
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«Hva skal du gjøre på Filippi-
nene?», spurte en av lærerne på sko-
len, og  han fortalte blant annet om
sitt fantastiske møte med Skandina-
visk Barnemisjon og Shining Light.
Svaret overrasket han: ”Da må vi jo
ha en innsamling.” Klassestyrer
Dagny Gaustad og timelærer Hans
Haugland ville arrangere basar.

Elevene i 6. klasse hadde fått en
oppgave som engasjerte. Alle var
tent og arbeidet aktivt for å samle
inn mest mulig penger. Pengene
skulle gå til Shining Light Learning
Center. Lærere og elever engasjerte
seg. Butikker og bank var mer enn
villige til å sponse med gevinster,
elevene underholdt og pølser og

kaker gikk som varmt hvetebrød.
Alle var enige om at dette var en
kjempefest. Resultatet ble 9.635 kr.

Skandinavisk Barnemisjon tak-
ker hjertelig. Pengene er allerede
videresendt.

Takk til elever ved Eide skole
«Det startet med en søknad om å få ta barna med og reise til Filippinene.» forteller Odd Magne
Tjøssvoll. I fjor var han med på «Livets reise» der han blant annet besøkte Shining Light
 Learning Center.

Jeg vil fortelle om hvordan vi hjalp barna under katastrofen i
Manila i høst. Vi arrangerte Child Friendly Spaces i evakue-
ringssentrene for å gi barna mulighet til å stikke innom og
snakke med noen. I en atmosfære av trygghet kunne de
komme og slappe av. Her kunne de tegne, forme, leke og ut-
folde seg fritt i trygge omgivelser. Barna som kom, fikk
snakke med ansatte og frivillige fra Barnemisjonen som
hjalp dem med å bearbeide traumene. 

Zenaida C.  Ablang

Dette er meg og såpebobla mi. 
Jeg vil bli som han, slik at jeg 

kan overleve vannet. 

«Varmestue»for barn i Krise
Child Friendly Spaces
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Til Cornesti
Vitalie kom til Cornesti som ung
evangelist i 1995. Byen ligger på
en liten høyde. Det har aldri vært
en evangelisk kirke der. Rundt
Cornesti ligger 30 byer, og hans
visjon er å bygge en evangelisk
kirke i hver by.
”Pengehjelp er bra, men får ikke
Gud endre hjertene, blir ikke re-
sultatet godt”, sier han. Jeg ser at
øynene glitrer.”Jeg var den eneste
evangelisk kristne som var der.
Jeg giftet meg, og sammen arbei-
der vi som misjonærer. Visjonen
brakte oss hit

Visjonen
Mange har prøvd å helle kaldt

blod i årene hans: ”Hvordan skal
du kunne bygge 30 kirker? Det er
altfor mye for deg.” ”Men unge
venn: Du tar deg vann over
hodet”. men han svarer mens øy-
nene glitrer. ”Jeg har en stor Gud.
Jeg vet at Han kommer til å full-
føre visjonen. ”

Gatebarn hører om Jesus
Vi startet forsiktig. Jeg hadde en
gitar og kunne synge. Ofte gikk
jeg ut i skogen og sang og ba til
Gud at han skulle vise meg veien
framover. Etter hvert hørte barna
sangen når de var der for å leke. I

løpet av en måned  hadde 100 barn
vært der ute. Jeg sang for dem,
men hadde ikke mat å gi dem.
Dette var barn som ikke hadde noe
sted å gå når sangstunden var over. 

Tak over hodet
I 2005 arrangerte vi en konferanse
for gatebarn. Det er ingen mening
i at barn ikke skal ha et sted å bo.
Vi fikk tak i et internat. Der var
ingen varme og vi brukte varme-
poser, sov med klærne på, og
hadde en madrass og et enkelt
teppe. 

Det er første gang
vi møtes, men blir
likevel sittende å
prate lenge. I stor
grad handler det
om arbeidet som
foregår i Moldova. 
Vitalie har en visjon, og
det er tydelig at det opptar tankene. Med glede forteller han om
hvordan Gud arbeider i Europas fattigste land.

Møt Vitalie 
Gaiceanu fra 
Moldova
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Barnemisjonen hjelper
Bo Wallenberg og Leif Olsson
kom fra Barnemisjonen for å se på
arbeidet. Etterpå endret alt seg.
Det ble innredet to internat med 5
gutter og 5 jenter i hvert sitt hus.
Min kone og jeg sørget for mat og
jeg var husfar. I dag går alle på
skole og er i ferd med å skaffe seg
utdanning på forskjellige felt.
Vi fikk senger fra Færøyene som
gjør at barna har det mye bedre.
Etter vi startet samarbeidet med
Barnemisjonen, har vi plantet
grønnsakhage, og gått i gang med
egen produksjon av grønnsaker. Vi
har høstet og hermetisert slik at vi
hadde mat gjennom vinteren.
Drømmen er at vi skal kunne avle
grønnsaker nok til gatebarna også.

Julefeiring
Det er ikke vanlig med jule -
presanger i Moldova, så begeist-
ringen var enorm da vi kunne dele
100 matpakker, 100 gaver og
 bibler. Barnehjemsbarna fikk
 naturligvis også pakker.

Til ettertanke
Vi skilles etter en lang god prat.
Det varmer hjertet å møte men-
nesker med et mål for livet som de
ivrig arbeider mot. Be om at Gud
får bevare entusiasmen, villighe-
ten og ydmykheten hos Vitalie,
slik at han vokser med visjonens
mange utfordringer. Be om at
ingen tar fra han gløden, og at han
selv ikke mister iveren etter å tjene
sin Herre og Mester.                   ��
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Reaksjonene bar preg av  for -
ferdelse; ”Vi så de rasende vann-
massene midt på dagen.” eller
”Vannet kom svært fort og truende
inn i husene våre fra alle kanter.”
En annen sa ”Det hendte bare i
løpet av minutter, vi mistet alt vi
hadde” og den siste vi traff sa grå-
tende: ”Vi har ikke spist siden i
går, huset vårt er en skraphaug, vi
vet ikke hvordan livet skal
 fortsette etter dette.” 
Samme dag var Barnemisjonen og
det lokale vannverket i gang med å
skaffe rent drikkevann. 
I løpet av dagen hjalp de som
 lykkeligvis unnslapp vannet
 Barnemisjonen med å pakke nød-
hjelpspakker på frivillig basis.
Personalet arbeidet dag og natt for
å være helt sikre på at hjelp skulle
nå fram i tide. 
Tanken om å hjelpe hverandre er
godt innarbeidet på Filippinene.
Det ble blåst nytt liv i den
gjennom samarbeidet som nå opp-
stod mellom frivillige og ansatte
så vel som den filippinske hæren
og luftstyrkene som hjalp til med
å transportere all hjelpen ut fra
 hovedbasen på Leto .

Vi leverte mer enn 6000  mat pakker,
klær, toalettsaker og ligge underlag
til sju forskjellige steder som var
rasert av tyfonen. Alt dette kunne
vi ikke ha gjort uten hjelp fra men-
nesker som direkte eller indirekte

ønsket å delta i  redningsarbeidet. Vi
er glade og takknemlige for deres
innsats. ��

Frådende vannmasser 
forandret liv
En øyenvitneskildring

Det er lørdag 26. september 2009 kl 10 på formiddagen. Ketsana invaderer Metro Manila.
Mange  mister livet, andre alt de eier og har. Filippinene opplever sorg og smerte.  Etter hvert
oppdager vi at vannmassene tar hundrevis av uskyldige liv. Katastrofeteam er ute i gatene
straks det er mulig for å se på ødeleggelsene. 

Jackqueline C. Duma
Leto Christian center
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Baseco brenner

Midt i januar
brant det i Baseko
og 300 menneker mistet
hus og hjem. Baseko er
slumbebyggelsen son ligger
på ei nedlagt søppelfylling i
havneområdet ved Manila Bay.
Barnemisjonen har hatt arbeid her
gjennom mange år. Vi har lest artikkel 
på artikkel om stedet. Her har vi samlet barna,
hatt matutdeling, veiing. tannhelsetjeneste og helsehjelp.
Enda et sjokk for barna som bor her, enda en tragisk utfordring
for foreldrene som har mer enn nok med å skaffe til veie daglig brød til familien sin.

Jeg var sulten og dere så meg
Hver eneste jul engasjerer mange frivillige i
Ukraina seg i pakking og utdeling av mat, jule-
pakker og godteposer for Barnemisjonen. I år fikk
rundt 55 000 mennesker høre at Jesus elsket dem
og at Barnemisjonen gjerne ville gi en oppmun-
tring til jul. Gleden var stor
Tenk deg hvordan det føles en is-
kald vinterdag, etter en kald natt
ute, å bli møtt med en slik hilsen.
70 ungdommer stilte glade opp kl
0700 ved forskjellige søppelcon-
tainere der de visste byens aller
vanskeligstilte kom for å finne noe
å spise. Halvt i søvne, med magen
i minus etter flere dagers dårlig
mat, møter de to ungdommer som
ønsker dem god jul, og forteller at
Jesus har sagt han er glad i dem.
Så får de en pose mat i julegave. 
Vel hjemme kan de unge fortelle
rørende historier om det de har
vært med på. De har vært med å
tenne glød i øynene hos ukrainas
aller dårligst stilte mennesker.

Blikkene glemmer de aldri, og jeg vil tro at Gud
også får en takkebønn fra dem som var i ferd med
å miste håpet. ”La meg tenne håp der håpløshet
gror.”

Med bilen full av julemat



Clemencia de Jesus er lærer for mini-
klassen på Shining Light. Hun var
selv sponsorbarn i Skandinavisk Bar-
nemisjon, men er nå tilbake som an-
satt ved skolen.

Elevene
Minigruppen er sammensatt av 20
barn i 3-5 års alderen. Barna kommer
fra slumområdet Barangay. Forel-
drene arbeider på kontrakter som
snekkere eller sesongarbeidere på går-
der, mens andre er forvist til søppel-
sortering. Tilfeldige jobber er eneste
muligheter de har til å skaffe seg nok
penger til å kjøpe ris til familien.

Gode resultater
”Det er så fint å se dem heve seg over
sin vanlige hverdag i ønske om å få
mer kunnskap. Resultatene viser at
barna har tilegnet seg så mye kunn-
skap gjennom årene på våre førsko-
ler. At de ved opptaksprøven til vanlig
skole skårer så godt at de får gå i
klasse med flinke barn” forteller Bir-
gitta Dahl som er med og leder skole-

arbeidet her ute. ”Hjemme trasker de
mest omkring i søppel og søle hele
dagen. Å få lære bokstaver og tall er
en opplevelse.”

En bedre fremtid
Om inntektene er lave, drømmer for-
eldrene alltid om en bedre framtid for
barna. Barna på sin side er bestemt på

å gjøre ferdig skolegangen og bli per-
soner som kan hjelpe familien å reise
seg fra fattigdommen. Alle hilser til
sine faddere og sier takk for fantastisk
julepresanger

Drømmen som ble virkelighet

Arlene G. Reymundo
Shining Light

Vi takker for skolesekker og pennal fra Norge.  

SL-nytt
SKANDINAVISK
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Din utstrakte hånd gir barna en bedre tilværelse. Din velvilje er deres eneste mulighet
til et bedre liv. Din hjelp gjør forskjellen. Deres vei ut av fattigdommen ligger i å full-
føre det de har begynt på. Takk for at du er til.

Jeg vil bli fadder

Navn:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Tlf.:

E-post:

Sendes til: 
SKANDINAVISK
BARNEMISJON
Dueveien 5
Boks 245
4576 LYNGDAL

Porto

Jeg ønsker mer info.
VVIILL  DDUU  BBLLII
SSLL  FFAADDDDEERR??
Personlig fadderskap koster kr. 250
 betalt å på avtalegiro. Du får bilde og
rapporter om barnet samt nyheter i
 Informasjonsblad og på hjemmeside:
www.barnemisjonen.no

Ring tlf.990 93 360 eller kontakt
post@barnemisjonen.no
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