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En riktig 
god jul og 
et velsignet 
nytt år.
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L E D E R

Kjære faddere og
livreddere!

Da engelen kom til jorden
og fortalte hyrdene at
Jesus var født, var dette
noe av det første han
 proklamerte. Det er et
gledens budskap som
gjelder hele folket.

I Barnemisjonen vil vi at
alle mennesker skal bli
nådd av det glade bud-
skapet. Om du er fattig
eller rik, trist eller glad,
uansett hvor du befinner
deg, og hvilke omstendigheter du lever
under så gjelder gledesbudskapet deg også.

For de fleste menneskene vi hjelper er
ikke julen noen gledens høytid. Julen er
forbundet med å føle seg utenfor, mislykket
og ensom. Julegavene en så gjerne ville gi
sine kjære kan ikke kjøpes for penger man
ikke har. Følelsen av enda en jul å stå
 "utenfor" og se på alt som er koselig og
moro som en ikke har råd til, er ikke til å
utstå. Enda en jul skal barna måtte gråte
seg i søvn av skuffelse og sult .

Dette er en av de tingene vi i Barne -
misjonen arbeider med gjennom hele året,
og spesielt opp mot jul. Vi vil fortelle om
den store gleden som gjelder for hele
folket. Derfor arrangerer vi våre store
juleprogram. Vi innbyr mange mennesker
som er i nød  til julefestene våre. Der får de
høre det glade budskapet, spise seg mette,
synge, leke, få julegaver og feire en
minneverdig jul. Det er en stor tradisjon for
oss i Barnemisjonen å arrangere alle disse
jule-møtene. Det er mye ekstra, men jeg har
aldri hørt noen klage, verken her hjemme
eller på feltet. Vi vet hvor mye det betyr for
dem som får muligheten til å være med, og
vi har med egne øyne opplevd  gledestårene
og klemmene fra alle dem som har vært
med og spredd glede. 

Hvert år berører  juleopplegget ca 100 000
nødlidende mennesker i landene vi
arbeider i.

Uten en ekstra julegave ville vi ikke nå ut
til så mange med gledesbudet. 

Det er du som gjør det store arbeidet mulig,
og derfor vil jeg oppmuntre deg til også i år
å vise din tillit ved å gi oss en ekstra
«julegave.» Julegaven skaper stor glede.

Også dette året har vi laget en juleCD som
jeg håper du kan glede deg over.
 Innledningsvis får du en julehilsen fra
Mikael Joumé og meg, og deretter følger en
julehilsen fra Thord og Birgitta Dahl
sammen med barna på Filippinene.
Vi har også laget en innspilling med «De tre
barytoner», live fra julekonserten i Skövde
som du kan kjøpe på DVD. Inntektene fra
den går også  selvfølgelig til Barnemisjonens
arbeid. Du finner reklame for disse på
 baksiden av bladet.

Til sist vil jeg takke deg for 
alt du gjør for Barne-
misjonen. og ønske deg 
en riktig god jul og et 
velsignet godt nytt år.

Jeg kommer til dere med en stor glede

EN GLEDE FOR HELE FOLKET!

Bo Wallenberg
Misjonssjef
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Julemat gir juleglede

Skandinavisk Barnemisjon ønsker å takke for gaven kr. 18 900 vi mottok i forbindelse med Leif 
Tomrens bortgang. Han var en av Sigvart Wallenbergs  støttespillere i Norge fra Barnemisjonens 
spede begynnelse. I Manila har flere av misjonens bygninger fått navn etter denne mannens innsats. 

Jeg kan selv huske første gangen jeg kjørte forbi Leto fabrikker på Eidsvoll og undret meg over hvorfor 
den bar navnet til Barnemisjonens senter i Manila. Jeg ble ikke mindre forundret da jeg stod på 
søppelhaugen i Payatas og fikk høre at Molfrid Center hadde navn etter hans kjære hustru Målfrid.

I dag er drives et stort arbeid utfra Molfrid Center med førskole, yrkesskole, sosialarbeid, 
tannpleie og enkle elsetjenester. De siste årene støttet han dette arbeidet gjennom å gi 
alle barnebarna sine er fadderbarn hver i  førskolen-.

Våre tanker går til familien, spesielt til Målfrid. Vi lyser fred over Leif Tomrens minne.

På sykehuset sprer gleden seg. Julegavene varmer,
og i tillegg får alle sin godtepose. Julesangene
ljomer og vi feirer verdens viktigste bursdag.

Flere ganger daglig holdes julesamlinger, og rundt
50 000 mennesker får sin julehilsen. Personalet i
Ukraina besøker skoler, fengsler, barnehjem, internat,
sykehus, familier i krise, og fattige barnerike familier.
Budskapet er at Gud er glad i alle.

Ingen blir gladere enn de som trenger å lete i søpla
etter mat. Grytidlig juleaften morgen stiller ung-
dommer opp med matposer. ”Denne får du fordi
Jesus er glad i deg.”

Leif Tomren er død



Julehilsen fra
SHINING LIGHT
Julen er den aller viktigste tiden på året her på Filippinene. Så
snart alle månedene som ender på BER starter, det vil si allerede i
septemBER snakker man om julen, begynner å spille julemusikk på
varehusene, dekorere med lys og girlandere – og lengter.
Filippinene er det landet i verden der en feirer jul lengst. Kan det
ha noe å gjøre med den sterke innflytelsen fra den katolske kirke?
Jeg vet ikke
Alt dette er i og for seg vel og bra. Problemet er at det finnes
millioner her som ikke kan feire jul fordi de er for fattige til det.
En del av de barna er det Barnemisjonen når gjennom blant annet
skolen på Shining Light Learning Center. Det går 218 elever i
 førskole og grunnskole fra 1.- 4. klasse. For dem er det fest å få
bare en eneste julepresang og spise litt god spagetti med
tomatsaus. Det er hovedrett til middag på Filippinene. Skolen på
Shining Light har julefesten sin 16. desember. Da kommer alle
barna, søsknene og foreldrene deres. Juleprogrammet består av
leker, sanger, tale og kake.

Birgitta Dahl 
Misjonær
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Ja takk,

jeg vil gjerne kjøpe
De tre Baytoners jule
DVD for kr. 130,-
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