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Barnemisjonen vokser
Kjære faddere og givere.

SKaNDINavISK

BarNEMISJON

Takk for at du finnes, blir det ofte sagt. Jeg vil
gjerne gjenta det med store bokstaver: HJER
TELIG TAKK FOR AT DU FINNES. Takk for inn
satsen du yter for barna som Skandinavisk
Barnemisjon er med og tar hånd om på de
forskjellige steder i verden. Vi får takkebrev
og barnetegninger. I går skrev en av elevene
og takket for hjelpen skolen hans hadde fått
gjennom året
Jeg vil gjøre denne guttens brev til min
hilsen til dere som leser årsrapporten om
hvilket eventyr Skandinavisk Barnemisjon
har opplevd dette året.

Kjære fadder
Jeg ønsker dere alle en riktig herlig dag. Jeg
vil så gjerne si tusen takk for det dere har gitt
oss og for velviljen. Jeg håper dere vil bevare
den gode viljen til å hjelpe oss videre slik at
ikke barna her ute må slutte å gå på skolen.
Fra bunnen av hjertet mitt sier jeg enda en
gang hjertevarm takk til dere alle. Jeg kom
mer aldri til å glemme dere.
Hilsen Mark

UtgIvEr
Skandinavisk Barnemisjon
Boks 245
Dueveien 5
NO-4576 LYNGDAL
Tlf 99 09 33 60
post@barnemisjonen.no
www.barnemisjonen.no
aNSvarLIg rEDaKtØr
Kari Haraldsen
kari@barnemisjonen.no

I dagens nummer av informasjonsbladet
gjengir vi årsberetningen fra vårt internasjo
nale arbeid som er ledet fra Sverige. Det er
denne som virkelig viser veksten i Skandina
visk Barnemisjons verdensvide arbeid. Det
fantastiske året har gitt nye rekorder og kan i
tall kort oppsummeres slik:

Barnemisjonen har samlet inn over 30 millioner kr, og hatt administrasjonskostnader
på 5%, de laveste noensinne.
Les og la deg inspirere. Nå står sommeren
for døra med leirer både på Filippinene og
i Ukraina. På Shining Light er leirlivet i full
gang og snart er også tiden inne i Dubeshno.
Jeg håper inderlig du vil være med å støtte
arbeidet med en ekstra sommergave.

Med vennlig hilsen
Kari Haraldsen
Misjonsleder i Norge
kari@barnemisjonen.no
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Barnemisjonens geiteprosjekt i Zambia er eventyrlig.

Zambia

Samarbeidspartneren vår, ACOP gjør et svært bra arbeid. I løpet av 2010 fikk vi stor respons
på geiteprosjektet. I løpet av året solgte vi 4341 geiter som skal gis til fattige familier. Vi samarbeider med lokale forsamlinger innen ACOP som kjøper geitene i nærområde/region. Hver
menighet får penger til innkjøp av 20 geiter. Ti geiter kan en gi til fattige familier innen forsamlingen, de andre ti skal gis til fattige mennesker i nærområdet.
Den multifunksjonelle skolen nær
Mpongwe har blomstret og utviklet seg
i løpet av 2010. Innbyggerne har selv
bygd to lærerboliger slik at myndighete
ne kan sende lærere gratis til skolen. Det
var et krav fra myndighetene at lærerne
skulle få bolig. Vi har også kunnet kjøpet
Bibler til ACOP’s virksomhet. Disse blir
anvendt til å bekjempe analfabetisme
og gi et bedre kjennskap til Guds Ord.
Hovedkirken i Mpongwe ble total
skadd under regntiden. Taket blåste
av og veggene revnet. Barnemisjonen
bestemte seg for å hjelpe ACOP med å
bygge ny kirke. Siden ledelsen tidligere
også hadde spurt om hjelp til å bygge
førskole, bestemte vi oss for å bygge et
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hus som kunne fungere som førskole
på hverdagene og som kirke i helgene.
Forsamlingsmedlemmene utførte alt
arbeidet på dugnad, og vi har betalt
materialkostnader.
I juni ble skolen innviet, og det var en
enorm opplevelse. Det multifunksjonelle
bygget er regionens største og vakreste
kirke. Den har ca. 200 medlemmer, men
under innvielsen var det kommet over
2000 personer. Myndighetene, innbyg
gerne i byen og menighetsmedlemme
ne var alle svært takknemlige for huset.
Det er den største satsingen som er blitt
gjort i denne regionen på lenge.
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Filippinene
Misjonslederne på Filippinene er Thord og Birgitta Dahl. De
har begge rik erfaring gjennom et langt liv som misjonærer i
Bangladesh i 11 år og på Filippinene i 7 år.

Leto Christian Center/
Sigvard Wallenberg Building
Senteret er hjertet i organisasjonen
på Filippinene. Her er hovedadminis
trasjonen plassert og midt blant dem
Thord og Birgitta Dahl som har ledet
arbeidet i 6 år. Ut fra Leto Christian
Center planlegges arbeidet for ca. 60
medarbeidere som med iver og glød
sørger for effektiviteten i arbeidet.
Herfra driver sosialarbeiderne våre sin
oppsøkende virksomhet. I tillegg fin
nes det rom for frivillige som kommer
fra Norden.
Her finner du et bakeri som lager
alle brødprodukter som trenges i
arbeidet. I tillegg finnes et kjøkken der
de lager all maten til Underernærings
klinikken som ligger i 1. etasje. Mens
barna oppholder seg her, får foreldrene
opplæring i å lage god og næringsrik
mat, hvordan ta hånd om barn og
hvordan vise dem omsorg. På dette
kjøkkenet lages også maten Operation
Love teamene har med seg ut i sitt
oppsøkende arbeid. Dessuten lages
maten til personalet her.
På gateplan ligger underernærings
klinikken som tar imot sterkt under
ernærte barn. Barna blir hos oss i tre
måneder og får god og næringsrik mat,
omsorg og trygghet. Mens barna er på
underernæringsklinikken, får mødrene
undervisning i ernæringslære.

drar videre. Vi hjelper kirkene og deres
medlemmer ved å utdanne lederne.
Vi har intensivert arbeidet innen
SAVE, et dokketeater der vi tar opp
vanskelige temaer som vold, incest og
seksuell utnyttelse. Dokketeateret er
laget slik at det ikke skal virke støten
de, men barna lærer om sine rettig
heter til å si nei. SAVE har vært svært
nyttig og det utvikles stadig.

Shining Light Learning Center
SLLC er i ferd med å utvikle seg fra en
ren førskole til også å dekke klasser i
grunnskolen. Ca 200 elever har hatt
sin utdanning der og deltok med stor
glede under skoleavslutningen som ble
arrangert i slutten av mars. I helgene
og om sommeren arrangeres leirer her
for barna som vi har ansvaret for. Per
sonlige faddere i Norge har tatt ansvar
for 24 barn i en klasse i førskolen.

Unite, Learn and Earn (ULE)
Med dette prosjektet ønsker Barne
misjonen å øke samholdet og styrke
selvbildet, organisere og, på folkeuni
versitetsnivå utdanne først og fremst

hjemmeværende kvinner i Manilas
slumområder.
Målgruppen, 400 kvinner, forven
tes gjennom utdannelse å lære seg nye
metoder til aktivt å bidra til å forsørge
familien. I opplegget inngår blant an
net sparing, entreprenørskap og mik
rolån. Etter en del problemer i starten
med ULE, er opplegget nå godt etablert
hos deltagere og lærere. Vi mottar
mange solskinnshistorier om hvordan
livet er blitt forandret for kvinnene og
deres familier.

Operation Love
kalles virksomheten med barnemø
ter, sang og gruppearbeid som tilbys
barna i slummen i Manila. Teamet
gir barna mat, synger og forteller fra
Bibelen. Arbeidet er nært knyttet mot
lokale kirker i slumområdene, og det
er deres ledere, foreldre og barn som
fortsetter arbeidet når Barnemisjonen
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Hills of Grace er Barnemisjonens største satsing på Filippinene noen gang.

Molfrid Center
Molfrid Center ligger ved søppelplas
sen ”Smokey Valley” i Payatas utenfor
Manila. Her driver Barnemisjonen en
førskole for barn som i stor utstrek
ning blir sponset fra ABC Aid på Island.
Her er også bygget en yrkesskole med
mange muligheter for utdannelse
innen søm, sertifikat, data/ IT, frisør,
manikyr, pedikyr, sveising, elektro
samt reparasjon av datamaskiner og
mobiltelefoner.
På Molfrid er det også en tannlege
klinikk for de fattige barna som bor i
området. Flere hundre barn omkring
Molfrid Center inngår i våre sponsor
program, der vi betaler deres utdan
nelse. Vi har også hatt mat til elevene
ved førskolen vår.

Kirken på Lete Christian Center
Kirken fortsetter å ekspandere. Barne
misjonen har stor hjelp av kirken på
Leto i forbindelse med sitt barnearbeid
på Filippinene, spesielt Operation
Love.. Gjennom samarbeid med denne
er det lettere å nå andre kirker i slum
områdene med opplæring i hvordan
www.barnemisjonen.no

en tar hånd om barn og unge. Mange
av medlemmene har selv vært Barne
misjonens sponsorbarn tidligere.

Hills of Grace
I løpet av 2010 startet Barnemisjonen
det største prosjekt noen gang, nemlig
”Hills of Grace”. Vi har kjøpt en tomt på
20 000 m2 i Manila. Her er naturskjønt
og her vil vi sentrere mye av arbeidet
vårt. Vi vil bygge ny underernærings
klinikk som også skal fungere som ny
barneklinikk. Vi kommer til å flytte ho
vedkontoret og administrasjonen hit.
Her skal vi bygge forskjellige yrkes
skoler og på gateplan skal vi leie ut
forretningslokaler med fasade mot
gaten. Misjonsbolig for misjonærparet
som arbeider på Filippinene vil også
bli bygget. Sist, men ikke minst kom
mer vi til å reise en hel liten barneby
med 10 hus, ”Open Heart Village” med
fine store hus. Hvert hus skal bli hjem
for 10 barn og en mor og far. Gatebarn
og foreldreløse barn skal igjen oppleve
familiehygge og trygghet. Vi har ført
en nær dialog med SOS Barnebyer som
har stor erfaring på dette området. Før

ste fase i prosjektet er finansiert gjen
nom en gave på 4 mill.kr. fra Biltema i
Sverige, samt en privatperson som har
gitt 1mill.kr. Gaven fra Biltema er den
største Barnemisjonen noen gang har
fått.
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Humanitær hjelp når 240 000 mennesker hvert år.

Ukraina
Arbeidet ledes av Lyudmila Loniuk og kontoret og lageret med 9 ansatte ligger i Lutsk. Vi
har ca. 250 samarbeidspartnere, deriblant sosial og helsemyndigheter, kirker, menigheter og forskjellige ikkestatlige organisasjoner. Vi arbeider i barn / voksenfengsler, skoler,
internat, barnehjem med mer. Sammen med hjelpen fra våre samarbeidspartnere nådde
vår nødhjelp ut til over 240 000 trengende mennesker siste året.
Juleprogram
I forbindelse med julen hjalp Skandi
navisk Barnemisjon ca. 50 000 men
nesker i en storsatsing med gaver,
matpakker, husbesøk og julefester.
300 frivillige var med fra forskjellige
menigheter. Det ble 340 julefester til
sammen. Juleprogrammet arrangeres
i vest og sentral-Ukraina. Vi besøkte
skoler, fengsler, barnehjem, inter
nat, familier i krise, sykehus, fattige
familier, familier med funksjonshem
mede barn og barnerike familier. I de
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ulike kirkene arrangerte vi julespill og
ba dem som kunne komme blant alle
målgruppene vi har. Juleprogrammet
skal ikke bare handle om humanitær
hjelp, men også fortelle om julens
innhold og glade budskap. Vi feirer
verdens viktigste fødselsdag.

Sommerleir
I Dubeshno har 1200 barn deltatt på
rehabiliteringsopphold og opplevd
herlige sommerdager med Jesus i
sentrum. Vi retter en spesiell takk til

Venner i Osby, på Færøyene og Barn
fra Ukraina i Norge som har bidradd
med ekstra penger til dette leirstedet.
Pastor Krykota som er ansvarlig for
leirene, har bygd opp et lite paradis der
barna får leke og kose seg i frisk luft.
Her serveres de fersk, næringsrik mat
som skal styrke immunforsvaret deres.
Hver kveld samles en tilslutt rundt
bålet og deler dagens opplevelser og
Guds Ord sammen. Vi takker Barn
fra Ukraina for støtte til matinnkjøp
under leiren.

www.barnemisjonen.no

Barnemisjonens juleprogram
nådde over 50 000 mennesker.

Dachny
Fortsatt gir vi støtte både økonomisk
og materielt til rehabiliteringshjem
met i Dachny. Hjemmet drives for
funksjonshemmede barn som trenger
stimulans og trening. Det er fantastisk
å se hvor profesjonelt jobben blir gjort,
og med hvilken innlevelse og kjærlig
het de jobber med barna. Også her
støtter Barnemisjonen med penger
til næringsrik mat og rehabilitering.
Barnemisjonen besøker hjemmet 6
ganger årlig og har møter der vi sam
taler med foreldre og barn om troen
på Gud. Vi synger og spiller for dem.
Om foreldrene ikke selv har mulighet
til å møte opp, ber de oss om å besøke
dem når barna er for syke til å delta på
møtet.

Evangelisk arbeid.
Skandinavisk Barnemisjon samarbei
der med forskjellige lokale forsamling
er. Den største samarbeidspartneren
er imidlertid Pinseunionen og Frikir
keunionen. Pinseunionen når i første
rekke eldre mennesker, mens yngre
nås gjennom Frikirkene. Skandinavisk
Barnemisjon har en ansatt evangelist,
Leonid Borsch, men vi underholder
også flere evangelister. Våre evange
lister besøker alle plassene som Barne
misjonen arbeider på. Det er sykehus,
fengsler, barnehjem, skoler og inter
nat. Vi tilbyr alle vi hjelper muligheten
for et møte. Det er fantastisk å se hvor
takknemlige mennesker er fordi vi
ikke bare kommer med humanitær
hjelp, men også bryr oss om dem som
mennesker. De opplever at vi ikke bare
www.barnemisjonen.no

kommer fordi de er fattige, men også
fordi Gud elsker dem og bryr seg om
dem.

Fengselsarbeidet
Vi arbeider i fengselet i Sokal, som er
et fengsel for langtidsdømte tungt
kriminelle menn. I tillegg besøker vi
guttefengselet i Kovel, guttefengselet
i Dubno og jentefengselet i Melitopol.
Sammen med lokale menigheter dri
ver vi kontinuerlig bibelundervisning,
og vi underholder tre evangelister
som tar seg av dette arbeidet. Vi har i
tillegg et rehabiliteringssenter for tid
ligere fanger fra Sokal. Et nytt senter
som skal erstatte dette i Novovolynsk,
er fremdeles ikke ferdig oppbygd. Det
gjenstår arbeid innvendig i bygningen.
Vi håper at den skal stå ferdig i løpet
av 2011 slik at vi kan starte arbeidet
der.

Lavriv
Barnemisjonen har kjøp tomt til nytt
administrasjonssenter i Lavriv, en by
rett utenfor Lutsk. I løpet av året har
vi bygd lagerbygninger her som skal
ta imot den humanitære hjelpen.. Her
skal vi også bygge kontorer og flytte
hele arbeidet hit. For øyeblikket har
Barnemisjonen kontor på Barnesyke
huset i Lutsk, men det er ikke optimalt.
Når sykehuset rammes av epidemier,
er en stengt ute av kontorene. Vi
regner med at bygningene i Lavriv
skal stå ferdige i 2012. Da skal også
Barnemisjonen feire at de har arbeidet
i Ukraina i 20 år.
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Etter det forferdelige jordskjelvet på Haiti ble
1,5 mill. mennesker hjemløse.

Menneskene måtte søke
ly i store teltleirer.

Jordskjelvet på Haiti
I begynnelsen av året opplevde Haiti et jordskjelv som senere ble betegnet som et
av de største jordskjelvene i moderne historie. Spesielt ødelagt ble Port Au Prince.
På bare minutter ble størstedelen av byen lagt i ruiner med katastrofale følger.

Hundretusener av døde og skadede
mennesker, raserte bygninger, ødelag
te veier og infrastruktur var resultatet.
Haiti, som allerede var et av verdens
fattigste land, opplevde en ødeleggelse
verden sjelden hadde sett.
Takket være Skandinavisk Barne
misjons samarbeid med Humedica i
Tyskland kunne vi raskt respondere og
sende legeteam allerede dagen etter
katastrofen. Teamet ble flydd inn via
Den Dominikanske Republikk etter
som flyplassen i Port Au Prince var
ødelagt.
Barnemisjonens del i hjelpearbei
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det har bestått i å betale deler av de
legeteam som ble fløyet inn fra Tysk
land til Haiti. Over 150 leger ble fløyet
inn i løpet av 2010. Vi har også betalt
for medisiner og sykehusutstyr. Mer
enn 130 tonn nødhjelp er blitt sendt av
Humedica i 2010.
Barnemisjonen betalte også for
renovering av et privat sykehus i Port
Au Prince der de tyske legene opererte.
I samarbeid med FRII startet TV 4 en
innsamlingskampanje for jordskjelvso
fre etter katastrofen på Haiti. Pengene
tilfalt medlemsorganisasjoner i FRII
som arbeidet på Haiti. Skandinavisk

Barnemisjon fikk over 500 000 kr. som
ble brukt til å gjøre om og renovere en
bygning til sykehus i St. Marc, en by 6
mil utenfor Port Au Prince.
Det viste seg at dette ble en svært
viktig satsing. Bare noen få måneder
etter at sykehuset stod klart, brøt en
omfattende koleraepidemi ut i Haiti.
Den startet i St. Marc. Vårt sykehus
ble betjent at Leger uten Grenser og
Humedica som gjorde en fantastisk
innsats. Før vi bygget det nye sykehu
set, fantes bare et lite, lokalt sykehus
med en lege i St. Marc.

www.barnemisjonen.no

Tv. Terry Snow, Direktør i Ungdom i Oppdrag som bygger og kommer til å drive klinikken i St. Marc. Th. Bo Wallenberg, misjonssjef i
SBM. Oppføringen av klinikken har vært mulig grunnet midler fra
Barnemisjonen, Humedica og TV4-gruppen.

www.barnemisjonen.no
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Barnemisjonen gir støtte til mange familier i Moldova.

Moldova
I Moldova samarbeider Barnemisjonen med en unge pinseforsamling i byen Cornesti. Forsamlingen ledes av pastor Vitalie Gaiceanu som selv er en ung visjonær
mann med et stort hjerte for sosialt hjelpearbeid.
2010 har vært et intensivt år. Med
støtte fra Radiohjelpen er det blitt gjen
nomført et omfattende prosjekt. Med
spesiell fokus på barn og ungdommer i
sosialt utsatte posisjoner, driver Vita
lie et hybelhjem for 15 ungdommer
med vanskelige hjemmeforhold. Vi tar
totalansvar for dem, noe som i tillegg til
kost og losji også innebærer medisinsk
behandling og tilrettelagt utdannelse.
Over 50 gatebarn har fått ett varmt
måltid mat hver dag, fått leksehjelp og
deltatt på ulike aktiviteter.
Sosialarbeidere har arrangert infor
masjonsmøter med fokus blant annet
på trafficing, alkohol og narkotika for
nærmere 1000 elever i grunnskolen.
En sømskole er blitt startet, og til jul
ble det delt ut ca. 1000 matpakker og
julegaver til fattige barn og familier.
I løpet av året har hagebruk fore
gått parallelt med det andre arbeidet.

10

Et hønsehus for inntil 200 høner og
kyllinger er bygget med støtte fra en
amerikansk misjonsorganisasjon. Over
100 frukttrær er plantet, og grønnsaker
er høstet og foredlet.

Ny eiendom
For å kunne fortsette den omfattende
prosjektvirksomheten trengtes tilpas
sede lokaler. Barnemisjonen besluttet
derfor å finansiere innkjøpet av en
eiendom på 340 kvm. I tillegg til den
allerede eksisterende virksomheten
har forsamlingen i løpet av et halvt år
renovert og tilpasset eiendommen. I
september 2010 ble innvielsen mar
kert med en stor åpningsseremoni. Det
var en gledens dag for alle. Eiendom
men fungerer som et flerbrukshus, en
base både for det sosiale hjelpearbei
det og for den lokale forsamlingen.

Resultat/utvikling
Arbeidet har gitt fine resultater. Flere
av ungdommene i hybelhjemmet har
utviklet naturlige ledertalent, og de
tar stort ansvar for hverandre, for egne
studier og arbeidsoppgaver. Å kunne
spise seg mett har skapt gladere barn.
Lærerne i grunnskolen bekrefter at gate
barna har mindre fravær, bedre konsen
trasjonsevne og oppnår bedre resultater.
Som en effekt av informasjons
kampanjene ser vi mindre røking og
bevisstgjøringen omkring risikoen for
å bli offer for trafficing er blitt større.
Det fineste resultatet er at vi ser barn
og ungdommer som utstråler trygg
het, som snakker om håp og som har
drømmer for framtida. Takket være et
nytt prosjektoverslag fra Radiohjelpen
kan vi fortsette med den nåværende
virksomheten samtidig som vi kan
utvide den i 2011.

www.barnemisjonen.no

To etterlatte søsken
i et hjem i Moldova.

www.barnemisjonen.no
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Dette har skjedd i Norge 2010
Trofaste givere har fortsatt sin tjeneste, men nye har også kommet til. Spesielt
vil vi nevne at vi i forbindelse med oppstart av personlig fadderskap til barn
på Shining Light fikk henvendelser fra mange unge familier med barn.
Ukraina
Barn fra Ukraina er største sponsor til
Barnemisjonens arbeid her i Norge.
Pengene samles inn som gaver, på
auksjon, basar m. loddbøker og to
informasjonsblader som gir store uttel
linger på gavene, spesielt til jul. I tillegg
er det sendt 3 hjelpesendinger verdt 1
500 000 kr. Gavene brukes i forbindelse
med medisiner, sykehus, rehabilite
ringsopphold for barn på sommerleir i
Dubeshno, matpakker til jul, julegaver
til Tsjernobylbarn som har vært på
sommeropphold i Norge og julepakker
til fattige familier. I tillegg sender vi
penger som skal dekke lønnskostnader
til en lagerarbeider.
Vi er svært takknemlige for deres
innsats. Klær og gaver fra Norge får ros
for god kvalitet. Vi setter også stor pris
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på giverne som selv betaler transport
kostnadene, beregnet til ca. 30 kr. pr.
kolli.
Før jul pakker nærmere 90 venn
skapsfamilier gaver til Tsjernobylbarn
og barn som kommer fra spesielt
fattige familier. De skal få glede av en
slik julepakke. Sammen med pakken
samles det inn penger til matpakker
som blir innkjøpt og pakket i Ukraina.

Filippinene
På Filippinene fortsetter vi pilot
prosjektet med personlige faddere.
Barnemisjonen underholder 24 elever,
men dette er en støtte til skolen. Vi får
rapporter, brev og tegninger som vi
formidler videre. Dessuten har vi en
nær kontakt med Birgitta Dahl som
sørger for stoff til nyheter fra Shining

Light, SL-nytt til hjemmeside og infor
masjonsblader.

Moldova og Zambia
Også i Norge selges det geiter og
faddere gir sine gaver til Moldova. Vi
gleder oss til at antallet skal øke.

Administrasjonskostnader
Vi er glade for å fortelle at disse er lave,
dette året ca. 3%. Det er mulig fordi alt
arbeid foregår på dugnad.

Økonomi
Overskuddet av innsamlede midler
sendes videre til Sverige og ligger inne i
tallene som du kan lese om mot slutten
av bladet. Fullstendig regnskap finnes
på www.innsamlingskontrollen.no
under innsamlingsregisteret.

www.barnemisjonen.no

Barnemisjonens
arbeidsområde

Norden
Ukraina
Moldova

Haiti
Filippinene
Zambia

Innsamlingskontrollen

Norges Innsamlingsråd

Skandinavisk Barnemisjon er medlem i Innsamlingskontrollen.
Det betyr at du kan være trygg for at gaven du gir blir behandlet
på beste måte. Det er bra at frivillige organisasjoner har organer
som fungerer som kontrollører av driften. Innsamlingsregiste
ret legger ut regnskap, årsrapporter og vitale opplysninger om
organisasjonen.

er en nasjonal kunnskapsarena for innsamling
og en interessepolitisk og faglig aktør som repre
senterer hovedtyngden av ideelle, humanitære og
kulturelle organisasjoner på innsamlingsmarkedet
i Norge. Organisasjonen er politisk nøytral.

Avslutning
2010 har vært et år med stor ekspensjon. Arbeidet har
vokst, ikke bare gjennom økte inntekter men også i
størrelse. Vi har kunnet bygge og utvikle arbeidet i alle
misjonslandene våre og vi har til og med innledet et
prosjekt som handler om et helt nytt land,- Uganda.
Tross denne innsatsen har vi en god økonomi. Det er
derfor med stolthet og glede vi forvalter den tillit som
våre givere viser oss. Vi er også stolte og glade over hele
personalet både hjemme i Norden og ute i misjons
landene. Vårt arbeid er preget av stort menneskelig
engasjement, villighet og profesjonalisme. Vi ser hele
tiden hvordan personalet gjør det lille ekstra som bare
den gjør som har tro på saken og hjerte for det den.

www.barnemisjonen.no
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Resultaträkning 2010
i korthet
Summa verksamhetsintäkter
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Årets resultat före fördelning

30 735 373 kr
30 235 659 kr
499 714 kr
516 030 kr

Organisationens
verksamhetsintäkter

Penninginsamlingar och
enskilda större gåvor (55 %)
  Gåvor in natura (44 %)
  Bidrag från SIDA/SMR och
Radiohjälpen (1 %)

Organisationens
verksamhetskostnader

Kostnader insamling (4 %)
Utbetalningar/kostnader avseende
den ideella verksamheten (87 %)
Kostnader information (3 %)
Kostnader administration (5 %)
Övriga kostnader (0,2 %)
Avskrivningar (0,4 %)

www.barnemisjonen.no
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SL-nytt

Shining Light Center
En tidlig torsdagsmorgen er Thord og jeg på vei til Shining Light Center. Det
er fremdeles litt svalt i luften. Lenger ut på dagen kommer den uforsonlige
sola til å steke det allerede brunbrente graset.
Vi parkerer utenfor den fine skolebygningen, som akkurat nå
er tom for skolebarn. Det er sommerferie på Filippinene, og
det betyr at det er tid for leirer. Barnemisjonen arrangerer tre
forskjellige leirer i år. To av dem er for barn som har deltatt
på barnemøtene som Operation Love teamene har holdt i
løpet av våren. Den tredje arrangeres for High School elever
som finnes i sponsorprogrammet vårt.
Etter å ha kommet ut av bilen fortsetter vi til fots på en
liten sti gjennom jungelen som leder opp mot en liten haug.
Vel oppe flater terrenget ut og her har noen startet å bygge
noe de aldri ble ferdige med. Her oppe finner vi de 72 barna
som akkurat nå er på tre dagers leir. Dagene består av lek,
konkurranser, bibelundervisning, bading i vår lille pool, og
mest av alt MAT. Barna er mellom 10 og 12 år. Mange av dem

kommer fra slumbebyggelsen inne i og rundt Manila. Mange
har ikke innlagt vann hjemme. Mange har ikke vært utenfor
den delen av byen de bor i.
For disse barna er det et lite paradis å få komme langt av
sted på leir, ca 4 mil, til en gård med store rom og en hage
der de kan treffe mange nye kamerater. lederne er delvis fra
Barnemisjonen og delvis en del foreldre og frivilligarbeidere.
Det blir ikke sovet mye, men alle er superfornøyde når leiren
er slutt. Eneste problemet er at de fleste skulle ønske den
hadde vart lengre
Takk, tusen takk til dere alle som hjelper oss økonomisk
slik at vi har mulighet for å arrangere disse svært viktige
møteplassene for barn som har så lite i livet ellers.
Sommerhilsen fra Birgitta

