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Avslutningen av 2011 ble helt utrolig og
Barnemisjonen satte ny innsamlingsrekord når
det gjaldt ”salg” av geiter og juleinnsamlinger til
mat. Jeg hadde spent buen stram og satt et høyt
mål, -å samle inn penger til 4000 geiter i
adventstiden. Det i seg selv var en økning på
rundt 1.000 geiter fra 2010. Resultatet etter fire
ukers kampanje var overveldende. Vi hadde fått
inn gaver til 5046 geiter. Det er enormt gledelig,
fordi geitprogrammet i Afrika vokser og vi kan
svare positivt på alle søknader vi har fått i løpet
av året.
Like før jul fikk vi en gave på kr. 3 300 000
kroner fra Biltema! Takket være denne
fantastiske gaven er vårt største byggeprosjekt
på Filippinene, «Hill of Grace», fullfinansiert. Vi
kan fortsette byggingen av ti hus til 100
gatebarn og foreldreløse barn. Hele byggeprosjektet, «Hill of Grace» venter vi skal stå
ferdig i slutten av mai. Jeg ser fram til å reise
nedover til innvielsen, og jeg lover å ta mange
bilder som jeg kan vise dere senere.
Nav-Partner
Ved årsskiftet 2011/12 gikk organisasjonen
Nav-Partners (Sverige) inn i Barnemisjonen.
Nav-Partner er en fantastisk organisasjon som
jobber i Afrika via Navigatørenes store nettverk.
Navigatørene arbeider i 28 afrikanske land.
Nav-Partner er en respektert organisasjon som
får støtte av Sida til arbeidet sitt. (tilsvarende
NORAD i Norge). De jobber først og fremst med
entreprenørskap og informasjon om HIV / Aids.
For Barnemisjonen er det en berikelse å få
Nav-Partners med hele deres kompetanse med
oss, og sammen vil vi kunne hjelpe enda flere
trengende mennesker. Jeg ønsker alle
Nav-Partners støttespillere velkommen inn i

Barnemisjon - familien! Det skal bli spennende å
utvikle vårt felles arbeid sammen. Du kan lese
mer om Nav-Partners arbeid inne i bladet.
Home of Peace Bangladesh
Fra årsskiftet overtok Barnemisjonen det
økonomiske ansvaret for en stor kristen skole,
«Home of Peace» (Fredens Hjem) i Bangladesh.
Dette er en veldig spennende utfordring for oss i
Barnemisjonen og det er en historisk begivenhet.
Det er første gang vi etablerer oss i et muslimsk
land. Den kristne befolkningen i Bangladesh er
kun 0,2 % og er som regel de fattigste av de
fattige. Det er utbredt analfabetisme blant
kristne, og det er vanskelig for barna å få
opplæring som etterhvert kan gi dem arbeid. Her
har «Home of Peace» en viktig rolle og arbeidet
deres er midt i blinken for Barnemisjonen. Våre
misjonærer på Filippinene, Tord og Birgitta Dahl
har før de kom til oss vært misjonærer i Bangladesh i elleve år. De arbeidet i Bangladesh flere
perioder gjennom tretti år. Turen fra Filippinene
til Bangladesh tar bare et par timer, så det er
naturlig at Tord og Birgitta har oppfølgingsansvaret for Barnemisjonens arbeid i Bangladesh.
Vårt innsamlingsfokus i dette bladet er arbeidet
i Bangladesh! Les mer om vårt nye spennende
arbeid i bladet.
Barnemisjonens familie vokser,
og som misjonssjef er jeg
takknemlig til Gud og
dere som gjør dette
mulig! Det beste ligger
fortsatt foran oss dette er bare
begynnelsen!

Bo Wallenberg Misjonssjef
bo.wallenberg@barnmissionen.se
www.barnemisjonen.no

Z A M B I A

Tabernacle FC
- Fotballaget som skaper forandring!
Ideen om å danne et fotballag ble født ut av et ønske om å nå unge
mennesker som ellers kan være en vanskelig målgruppe å samarbeide med.
Mange liker fotball, og vi tenkte det kunne bli et naturlig møtested for
både spillere og tilskuere. Pastor Jessy snakker varmt om sine siste prosjekter som på kort tid har ført til stor framgang i det fattige Mpongwe på
den zambiske landsbygda.
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Støtt oss
Du kan sende din gave til
Skandinavisk Barnemisjon
konto, 5082 06 05842
enk deg å kunne hjelpe unge mennesker til å
utforske og finne sine sterke sider for så å
bidra til å bygge et fellesskap innen laget. Her
skapes sunne holdninger og ikke minst gir det
mulighet for å skape håp og tro på fremtiden for
en ny generasjon. Det er fantastisk moro.

T

Fotballaget har bare eksistert i seks måneder,
men på den korte tiden har de klart å etablere
seg på tredjeplassen i den lokale serien. Det er
godt gjort!
En viktig del av arbeidet med unge mennesker er
å øke bevisstheten om hvordan krig, HIV / Aids
og korrupsjon virker inn på samfunnet. Hele
arbeidet hviler på en klar kristen grunnvoll.
Barnemisjonen støtter prosjektet ved å kjøpe
fotballdrakter, sko og annet utstyr.
For Rojha Chinyata på 16, var fotball et klart
vendepunkt i livet.
«Før jeg ble med på laget drakk jeg mye. Faren
min døde da jeg var ti år gammel og mor jobber

www.barnemisjonen.no

hardt for å forsørge familien. Jeg følte meg
ensom og forlatt og trodde at ingen egentlig
brydde seg om meg. For å slippe å tenke på
problemene mine, drakk jeg.»
”Du er ansett som et stort talent. Visste du at du
hadde potensiale til å bli en virkelig god fotballspiller, og hvilke drømmer har du for fremtiden?”
”Ikke i det hele tatt. Fotball var ikke engang i
mine tanker før laget ble opprettet, og jeg ble
med. Nå drømmer jeg om å spille i de store
klubbene og bli proff. Jeg vet også at jeg er en
rollemodell for mange andre unge mennesker og
det er meningsfylt!
Takket være utdannelsen jeg får og at jeg får
leve et liv i kristen tro, vet jeg at forandringer er
mulig med riktig veiledning.

Michael Joumé
Misjonsekretær

Kjøp ei geit
Betal kr. 200 og
kjøp ei geit til en fattig
familie i Afrika.

Kontakt oss
Du kan ta kontakt med
oss via internett. Vår
hjemmeside:
www.barnemisjonen.no
eller sende en mail til
post@barnemisjonen.no

3

F I L I P P I N E N E

Innvielse av

Hills of Grace
Hills of Grace med ei tomt på mer enn 20 000 m2 med flotte grøntarealer og ca 60 mangotrær, veier
og stier i et kupert landskap er nå forvandlet til et knutepunkt for alle Barnemisjonens arbeidsområder.
et er ganske store høydeforskjeller i området. Mye av
grunnarbeidet gikk ut på å forebygge ras. Våren 2011
begynte den administrasjonssenteret å ta form. Gjennom
den varme perioden og regntiden vokste bygget jevnt og
trutt, og i november stod hovedbygningen ferdig. Denne
rommer undervisningsrom, lokaler for vår medisinske
virksomhet, kontorer og andre fasiliteter.

D

Innvielse
Etter en byggeperiode på ti måneder ble det arrangert
innvielsesfest 3. desember. Gjestene kom hovedsakelig fra
lokale myndigheter, lokale partnere og besøkende
langveisfra. Denne dagen ble en uforglemmelig opplevelse.
Innvielsesseremonien ble var en påminnelse om Guds
trofasthet i stort og smått, og at Han våker over sitt
arbeid. Da misjonens eget kor sang «Stor er din
trofasthet», ble det klart for oss alle at selve innvielsen ikke
var noe mål i seg selv, men starten på noe stort som vi
bare ser en aning av i dag.
4

Sponsorer
Jeg ønsker å takke vår hovedsponsor Biltema, som
gjennom sin tro på prosjektet gjorde det mulig å realisere
drømmene våre. Ikke bare Biltema, men mange andre
givere i Norden, landene har gitt større og mindre beløp.
Det betyr at vi kan bygge barnebyen og de andre
bygningene som er planlagt. Allerede til sommeren dette
året forventer vi å kunne åpne dørene til barnebyen for
foreldreløse og forlatte barn, og barn fra svært vanskelige
sosiale forhold.

Thord Dahl
Misjonsleder

www.barnemisjonen.no
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Thord Dahl taler under innvielsen.

www.barnemisjonen.no
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Juleprogrammet
bringer glede og håp
Kjære brødre og søstre i Norden!
år jeg skriver disse linjene, er vi
nettopp ferdig med vårt juleprogram i Ukraina. I perioden fra 17.
desember til 19. januar har vi hatt 248
møter, distribuert matpakker, godteposer og julegaver i form av klær, sko
og leker. Jeg har ennå ikke utarbeidet
endelig statistikk, men jeg kan si at
anslagsvis 38 000 mennesker har
mottatt gaver. Takk til dere, kjære
faddere og givere.

N

Når jeg skriver disse linjene, jubler mitt
hjerte! Vi vil alltid takke Gud for din
støtte, kjære venn. Du har gjort julen
til en lys og lykkelig høytid for tusenvis
av sårbare familier. Du har tent håp i
barnas øyne og viktigst av alt er at
Jesus har flyttet inn i tusenvis av
menneskers hjerter!
Mer enn 300 frivillige
Julen er den mest fantastiske,
uforglemmelige, velsignede og
samtidig den mest intense perioden for
våre medarbeidere. Vi pakker julegaver,
arrangerer julefester for barn, besøker
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sykehus, barnehjem, hospitser,
internat, fengsler og de mest avsidesliggende landsbyene for å si «Jesus ble
født - lovpris Ham!» Mer enn 300
frivillige fra ulike kirker i de sju
regionene har hjulpet oss med å gjennomføre programmet.
De fattiges sykehus
Å forstå hva juleprogrammet betyr for
mennesker, er vanskelig for deg.
Derfor vil jeg gjengi et personlig møte.
Den 19. desember, på St. Nicholas Day,
besøkte vi Infeksjonssykehuset, ofte
kalt «de fattiges sykehus». Under vårt
besøk deler vi alltid ut godterier og
julegaver til trengende barn, så også i
år. Vi gikk fra rom til rom, ba og
snakket med barna.
Triste øyne
I ett rom møter jeg en liten jente på
kanskje syv eller åtte år. Hennes navn
er Nadia. Normalt bor barn på sykehuset sammen med sine foreldre, men
Nadia hadde bare en bror hos seg.
Begge søsknene ser dårlige ut. Nadia
satt i senga med et alvorlig ansiktsuttrykk og triste øyne. Hun reagerte

ikke på at vi kom og selvfølgelig
forventet hun ingen gave fra oss. Hun
virket ensom, som om hun var glemt.
En gnist ble tent
Men da vi begynte å gå rundt og hilse
på barna i rommet, så jeg en liten
gnist tent i Nadias øyne. Hun lyttet
nøye da vi snakket om Guds kjærlighet
til oss og om Jesu fødsel. Så fikk hun
sin gave, den første og kanskje eneste
julegaven. Jeg skulle ønske at dere var
der akkurat da! Øynene hennes ble så
varme og levende, og et lite smil
bredte seg over hele ansiktet hennes.
Kjære fadder og givere, fra bunnen av
mitt hjerte takker jeg Gud for dere, for
kjærlighet og omsorg, og at dere
bringer smil på ansiktene til disse, hans
minste barn!
Det er vidunderlig å arbeide i Guds
tjeneste.
Må Gud rikelig velsigne dere alle!

Lyudmila Lonyuk

www.barnemisjonen.no
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Livets Reise

Barnemisjonen feirer 20 års jubileum i Ukraina 20 til 27 oktober 2012

Kjære faddere og støttespillere!
å har du muligheten til å være med
på livets reise til Ukraina. Barnemisjonen feirer sitt 20 - års jubileum for
arbeidet i Ukraina! Vi kaller det «Livets
Reise». En tidligere reisende oppsummerer
sine inntrykk og erfaringer slik: «Denne
turen har forandret livet mitt!»
I en uke skal vi besøke Barnemisjons ulike
arbeidsfelt, hvor du selv kan oppleve å se
hvor mye vår hjelp betyr for mennesker.
Det blir mange følelser og inntrykk som
du vil ta med deg resten av ditt liv.
Turen avsluttes med en storslått
jubileumsfeiring i det store teateret i
Lutsk! Her får du lytte til og se på
Ukrainas stor kulturelle arv, både i form
av sang, musikk og dans.

N

Vi flyr direkte fra København til Lviv i
Ukraina. Det blir buss de siste 20 mil til
Lutsk.

Dette er den enkleste og raskeste
reisemåten vi noen gang har brukt til
Ukraina. Dette for at så mange som mulig
skal kunne være med.
Turen vil koste 8300 SEK (ca. 7500 NOK)
pr. person i dobbeltrom Her inngår
flyreisen tur/retur Ukraina, alle
transportkostnader i løpet av turen,
utflukter, hotell, full pensjon under
oppholdet i Ukraina. Vi forbeholder oss
retten til å endre prisen om utgifter som
ligger utenfor vår kontroll, som flyplassavgifter, dieselpriser, valutaforhøyelser og
lignende stiger. Reisen fra Norge til
København tur/retur kommer i tillegg.
Meld din interesse
Vi har reservert 100 plasser på flyet for
denne turen. Da vi feiret 15. årsjubileum
for Ukraina var det 140 som fulgte med!
Dette betyr at vi tror at turen raskt blir
fullbooket. Er du en av dem som har
lengtet etter å reise til Ukraina for å se

Barnemisjonens arbeid? Ikke nøl - ta kontakt raskt. Når du melder din interesse vil
vi sende mer informasjon til deg sammen
med giro for registreringsavgift kr. 2 000.
Det er innbetaling av påmeldingsavgiften
som garanterer plass på turen. Her gjelder
prinsippet om førstemann til mølla! Fyll ut
slippen nedenfor og send det til oss. Du
kan også melde deg på via nettet:
www.barnmissionen.se/livetsresa
Siste frist for å melde din interesse er 31.
mars 2012.
Jeg ser frem til denne turen og vil
personlig være din guide!
Med vennlig hilsen
Bo Wallenberg
Misjonssjef
Turen arrangeres av vårt hovedkontor i Malmö i Sverige. Tlf.
0046 40 689 30 40, info@barnmissionen.se

Påmelding Livets Reise Ukraina
Antall personer
Navn 1.........................................................................................................................................................................................
Navn 2.........................................................................................................................................................................................

Skandinaviska
Barnmissionen

Adresse........................................................................................................................................................................................
Postnummer:....................................... Sted...........................................................................................................................

Strømgatan 14
SE-212 25 Malmö
SVERIGE

Telefon:0047/ ...................................... Mobil:0047/...........................................................................................................

Eller: info@barnmissionen.se
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INNSAMLINGSFOKUS

Home of Peace – Bangladesh
Mange barn i fattige områder av Bangladesh har ikke mulighet til å gå på skole.
Kostnaden er for høy og i stedet må mange barn arbeide og forsørge sine familier.
Men det er håp. Organisasjonen Agape Social Concern gir utdanning til barn som er
foreldreløse og lever i fattigdom. Nå trenger de din hjelp.

ome of Peace (HOP) er et program
innenfor organisasjonen Agape
Social Concern, som har tilbudt
utdanning til fattige barn siden 2002.
I dag går 250 barn på skolen, takket
være deres arbeid. Vårt mål er å gi
utdanning til dem som ikke har
økonomi til å gå på skole. Økonomisk
vanskeligstilte mennesker på
landsbygda er ofte undertrykt og
utnyttet. I Bangladesh er 0,2 prosent
av befolkningen kristne. De er den
fattigste gruppen i landet. Det er
spesielt den minoritetsgruppen HOP
er der for. Men det handler ikke bare
om å tilby en gratis utdannelse.
Mangel på mat er et stort hinder,
mange foreldreløse og andre barn blir
nødt til å arbeide for å forsørge
familien. Derfor gir HOP en
utdannelse som er bolig-basert og
tilbyr både overnatting og mat.

H

Det er ikke en vanlig grunnskoleopplæring det handler om. Målet er å gi
barna kunnskaper slik at de kan klare
8

seg selv etter skolen. Områder som
menneskerettigheter, barns
rettigheter, moralske og åndelige
verdier er noe elevene lærer om.
Samtidig gis undervisning i fag som
IKT, søm, jordbruk, hagebruk og ta
vare på husdyr. Skolegang er
spesialdesignet slik at den faktisk
representerer et middel til å forsørge
seg selv når de går ut av skolen.
HOP har fått oppmerksomhet for sin
kvalitet og de siste fem årene har
elevene på skolen oppnådd de beste
resultatene i området. Å gi barna
utdanning er svært viktig, for å endre
situasjonen for folk. Bangladesh er et
av verdens fattigste land. Mangel på
utdannelse holder mange mennesker i
fattigdom uten mulighet til å gjøre
noe med sin situasjon. Det er nettopp
derfor arbeidet med å gi utdanning til
dem som ikke har råd til skolegang er
så viktig. Elevene som går ut av skolen
er en viktig ressurs for samfunnet, og
det har vist seg tydelig etter at
www.barnemisjonen.no

B A N G L A D E S H

BARNEMISJONEN

Skandinavisk
Barnemisjon blir
Barnemisjonen
Jhornas liker å danse kulturelle danser
som hun er veldig god til.
Her danser Jhorna på en samling for
elever på Home of Peace.

I mange år har vi arbeidet med å
forenkle navnet vårt. Til vanlig er
det blitt mange som bare kaller oss
barnemisjonen. Nå er tiden kommet
da styret har bestemt at dette skal
synes på vår hjemmeside, våre brevark og konvolutter, i media ol. Fra
årsskiftet 2011/2012 har styret i
Sverige besluttet at vi skal hete
Barnemisjonen.

Jhorna Das

Det juridiske navnet, Skandinavisk
Barnemisjon kommer fortsatt til å
beholdes i kontakten med
offentlige myndigheter.

Historien om Jhorna Das, en av studentene
på Home of Peace, Internatet i Birgonj,
Bangladesh
n av elevene på Home of Peace er
Jhorna Das, femten år gammel.
Langt svart hår rammer inn det vakre
ansikt hennes. Hun smiler forsiktig til
meg når hun setter på stolen ved
siden av meg. Hun forteller meg at
hun de siste fire årene har bodd på
internatet ved Home of Peace, der
hun har fått mulighet til å studere.
Hun kommer fra en landsby sør i
Bangladesh, nær Sunderbans
jungelen, der Bengal tigeren og
chital-rådyret holder til. Dette er
også en av verdens største mangrove
sumper.

E
studenter ved HOP har fullført utdannelsen og vendt hjem. Å bekjempe
analfabetisme og uvitenhet er å skape
langsiktige løsninger.
Home of Peace programmets
virksomhet er avhengig av ekstern
støtte. I løpet av det siste året, hadde
Agape Social Concern et budsjettunderskudd på grunn av at tidligere
støtte har blitt kuttet kraftig. Nå har
Skandinavisk Barnemisjon overtatt
ansvaret for skolens drift og du kan
være med å hjelpe oss med dette.

Birgitta Dahl
Misjonær
www.barnemisjonen.no

Her ble Jhorna født og vokste opp
med sine fattige foreldre og henns
tre søstre. Når far i familien døde i
2006 ble situasjonen ekstra vanskelig
for jentene. Å ikke ha en mannlig
familieforsørger er tung i denne

delen av verden. Jhornas mor
arbeider som dagarbeider for å
skaffe mat til familien. Noen ganger
får hun en jobb med veibygging som
innebærer tunge løft og tunge bører
med jord og murstein, en oppgave
alt for tungt for en kvinne. Mye har
blitt gjort av regjeringen for å bedre
kvinners situasjon i Bangladesh, men
det er langt igjen.
For Jhorna har en helt annen framtid
åpnet seg, gjennom muligheten til å
studere på Home of Peace.
Du kan støtte Jhorna og hennes
medelever på Home of Peace. Du kan
være med å bedre livssituasjonen og
gi de unge en god fremtid.
TAKK for din støtte!
Birgitta Dahl
Misjonær
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K E N Y A
NYTT LAND

Fakta:

I Choose Life (ICL)

Selv ved søppelplassen

lever visjoner
KENYA. Som et uvirkelig bakteppe ligger med den bak Dandora
Secondary School. Ei stinkende søppelfylling som strekker seg så
langt øyet kan se. Det er ikke noe søppelfjell, men et vidstrakt
område - den voksende storbyens bakside gjærer! Ubehaget
vokser inne i meg.
ammen med fire millioner innbyggere, er jeg involvert i byggingen av et stinkende fjell av søppel.
Hundretusener av mennesker lever og
bor her ved søppelplassen! De har ikke
noe valg, de må bo her. Likevel er det
noe fredfullt over kjempen som ligger
der. Folk går sakte opp på søppelfyllinga på jakt etter mat og kanskje
noe de kan selge. Det er som i alle
utviklingslands hovedsteder, de fattige
og utstøtte overlever bare fordi de
arbeider så hardt.

S

Tvunget til å samle søppel
Vi står på i svalgangen utenfor et av
klasserommene i andre etasje på en
offentlig skole. Vår partner organisasjon I Choose Life (ICL) driver et av
sine prosjekter her.
Anne Muiruri som er rådgiver ved
skolen, forteller at halvparten av
elevene kommer fra svært fattige kår.
Kanskje måltidet de får på skolen er
det eneste de får. Mange av disse
unge menneskene blir tvunget til å
samle søppel for å få penger til
skolemat og skrivesaker, ca 900 kroner
per år.
10

Økt kunnskap om livet
Skolegang er ellers gratis og betales
av den kenyanske staten. Men akkurat
nå en rekke elever utestengt fra
skolen fordi de ikke kunne betale sine
avgifter. Anne Muiruri roser arbeidet
som ICL gjør for elevene på skolen.
- ICL gir undervisning i livskunnskap
en dypere dimensjon, sier hun, og
refererer til svakheter i undervisningsopplegget som brukes i den offentlige
skolen i dag.
Kameratutdannere
Vi møter også en gruppe ungdommer
som er involvert i ICL prosjektet. De
forteller at de gjennom trening i
kameratutdannelsen har fått økt
kunnskap om hiv og aids, og mye mer.
- Det var blitt kvitt det stigma som er
mot HIV-smittede, sier Esther som er
leder av gruppen. Hun og flere andre
poengterer at de har lært å forhandle,
kommunisere og tør å uttrykke seg.
George synes det har vært godt å lære
mer om verdien av å vente med sex.
Og Nelson sier: Jeg er stolt av å være
Kameratutdanner!

I Choose Life-Afrika er en av de ledende
ideelle organisasjonene i Kenya som
arbeider for å hindre spredning av HIV
blant unge mennesker. Organisasjonen
ble stiftet i 2002 og ble i 2003 anbefalt
av myndighetene til alle skoler som
arbeidet med høyere utdanning i Kenya.
I dag finner du dem på ca. 50
videregående skoler og på mer enn 20
universitet. Visjonen er et Afrika fritt for
Aids. NavPartners har samarbeidet med
dem på Masenouniversitetsiden 2005 og
på videregående skoler siden 2009
Les mer på www.ichooselife.or.ke

Tanker om fremtiden
Når jeg ser rundt meg, ser jeg at det
er flere mennesker som er stolte. Hva
tenker de om fremtiden spør jeg og
prøver å fokusere utover yrkesvalget.
- Min visjon for fremtiden er at det
skal være godt her i Dandora og at
søppelplassen er borte, sier en fyr. En
annen vitser til det og sier:
- I fremtiden er det en strøm av
mennesker mot Dandora hver dag i
motsetning til i dag da folk flytter fra
Dandora mot Nairobi.
Kanskje får de rett.
Utruste unge
ICL ønsker å fortsette å utruste de
unge og deres familier med makt til å
skape utvikling i Dandora, og i mange
andre deler av Kenya. 50 prosent av
Kenyas befolkning er 17 år yngre! Kan
denne unge generasjonen vokser opp
med visjoner og strategier som bærer
inn i fremtiden, er vi overbevist om at
et nytt landskap kan sees i Dandora.
Nisse Lindh
Prosjektkoordinator
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Leif har jobbet 50 år
som lastebilsjåfør, og
har reist mye rundt i
forskjellige land. Ved
flere anledninger har
han vært i Ukraina og
sett alle slags steder.
Det er vanskelig å forstå hvordan pensjonistene klarer seg, sier
han. Alt er veldig skjevt
fordelt der nede.

Marion kom til Sverige
fra Tyskland i 1964.
Hun hadde møtt Leif
tidligere, de giftet seg
samme år. Hun fikk
raskt jobb som
annonseselger i
Kristianstadbladet, og
har fortsatt i avisbransjen til hun
pensjonerte seg.

Ukraina har blitt

alles hjertesak
ENGASJEMENT. Hvert år får familier i Ukraina matpakke
gjennom Barnemisjonen til jul. Lille Osby i Skåne står for en stor
del av pengene det kjøpes mat for.
”Ukraina har blitt alles hjertesak i Osby,” sier Marion Olsson.
Hun og hennes mann Leif Olssons initiativ fyller mange behov og
har fått en hel by til å engasjere seg.
i er bare vanlige svensker, vi er ikke noe
spesielt, forsøker Leif å overbevise oss
der han sitter ved kjøkkenbordet. I flere år
har Marion og Leif samlet inn penger slik at
flere tusen fattige i Ukraina får mat til jul.
De er ikke alene i arbeidet, understreker de,
det er mange som engasjerer seg og hjelper
til.

V

”Det begynte veldig beskjedent” sier Leif.
”Så ble det slik” fortsetter Marion. Noen
ganger kunne Bo Wallenberg fra Barnemisjonen fortelle om behovet for hjelp på
forskjellige steder, og ”da tok vi tak i det,”
sier Marion som den mest opplagte ting i
verden.
Det startet med å hjelpe til på leirene for
Tsjernobylbarn fra Ukraina i midten av 90
tallet. I forbindelse med dette arbeidet
www.barnemisjonen.no

forsto Leif og Marion behovet for riktig mat
i mange familier. I 1996 lastet de for første
gang en buss med mat som Leif kjørte til
Ukraina. Senere har det utviklet seg til en
gedigen pengeinnsamling i forbindelse med
matpakkeutdelingene i Ukrain rundt jul.
”Det første året samlet vi inn 30 000 SEK i
Osby” sier Marion. ”Og siden da er det blitt
mer for hvert år. I fjor klarte de å samle inn
311 000 kroner.”
”Menneskene i Osby er svært sjenerøse og
gir mye. Det har vært skrevet om arbeidet i
lokalavisen også, så folk vet hva dette er.
Det er både menigheter, enkeltpersoner og
firmaer som gir penger. Et betydelig beløp
kommer fra brukthandelen rett ved siden av
Leif og Marions hus. Marion driver butikken
sammen med frivillige i en uavhengig for-

ening som heter Filippos. I år går 100.000
kroner av butikkens overskudd til matpakker
til Ukraina.
Dette engasjementet har stadig utviklet seg.
Nå hjelper de på mange måter: matpakker,
hjelp til fengsler, sykehus for barn,
rehabilitering av tidligere fanger og mye
mer.
”Hele tiden har det vokst, vokst og vokst. Og
jo mer penger vi sender, jo mer vil det
komme inn. Det er veldig moro” sier Leif.
”Det har alltid eksistert et ønske om å
hjelpe andre” sier Marion.
Alle kan gjøre noe, mener både Leif og
Marion. Man kan ikke hjelpe alle, men det
er det lille som mange gjør, som blir til noe
stort.
Å gi all denne hjelpen er mye arbeid.
”Følelsen av å kunne gjøre noe for et
medmenneske betyr mye. Noen ganger
tenker jeg at det er mye arbeid, og det er
tøft, men så får vi inn 65 000 kroner” sier
Marion. Det er lett å forstå hennes poeng.
Dette året var resultatet av innsamlingene
304 500 SEK.
”Det gir en enorm glede å få være med, og
det er verdt alt bryet, hvis du kan kalle det
bry,” sier Marion.
Johanna Sturesson
Skribent
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Jenny Mae og Jenny Ann
Familien består av mor Leonita og far Romeo og sju barn. Barna er
født med cirka 2 års mellomrom. Den eldste broren Geson er 14 år
og sluttet å gå på skolen etter 6. klasse. Jerome og Julia er 11 og
8 år gammel. De går i offentlig skole. Tvillingene som er 6 år og er
elever ved Shinig Light. Deretter kommer James Carl som er 2 år
nå. Den yngste er bare to måneder og har enda ikke fått navn.
De kaller han "Tisayavi" fordi han er så lys i huden noe alle på
Filippinene ønsket de var.

Jenny Mae Galbadores og hennes tvillingsøster
Jenny Ann er begge 6 år gamle og går på Barnemisjonens skole på Shining Light Center.
enny Mae er et vennlig barn som elsker å være sammen med
andre barn å leke, selv om de ofte erter henne for hennes
utseende. Hun har ikke hår på hodet. Da hun var en måned
gammel, skjedde en alvorlig ulykke i hjemmet. Moren var ute og
hentet vann om kvelden. Hun hadde gått fra et brennende
stearinlys og så brøt det ut brann. Barna sov, og både Jenny Mae
og hennes tvillingsøster Jenny Ann ble stygt forbrent. Ann har
skader i ansiktet og Mae har nesten ingen hårvekst.

J

Sommerferien nærmer
seg for barna på Shining Light
April og mai er skolefri, høstsemesteret starter i juni.
Shining Light har tre førskolegrupper og grunnskole fra
1.-4. klasse Vi ønsker å utvide slik at vi kan starte
med 5. klasse etter sommerferien.
Denne uken har det vært en kunnskapskonkurranse for
åtte førskoler. Der deltok også elever fra Shining Light.
Seks barn ble valgt ut fra hver skole, og fire av SL barna
kom på førsteplass og to andre av våre på fjerde plass.
Flott å vite at våre (og dine) barn gjør det så bra, og at
vi har gode lærere som underviser.

Familien pleide å bo i slummen i Cogeo, like utenfor Manila. For 7
år siden rev myndighetene hele området og alle innbyggerne ble
flyttet til Antipolo, i nærheten av Shining Light Center. Der fikk de
et stykke land og bygde en hytte av bambus og gress. Det var
dette skuret som brant ned for seks år siden og nesten kostet
tvillingene livet.
Etter brannen fikk de lån av noen slektninger, slik at de kunne
bygge et enkelt hus av sementblokker. Det består av ett eneste
rom. Der sover alle, der lages det mat og gjøres lekser. Møblene
består av et lite hjemmelaget bord, noen stoler og en forhøyning
som er foreldrene sin seng. Alle barna ligger på gulvet.
Pappa Romeo jobber som nattevakt i en bedrift i Manila. Hver
kveld, 6 dager i uka reiser han den lange veien til arbeidet sitt og
kommer hjem om morgen for å sove. Han tjener rundt 1500
kroner i måneden, og dette må den store familien klare seg med.

