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Hilsen fra Sør Afrika. 
Skolene skulle egentlig starte igjen 17. januar, 
men det var endret til den 11. Så vi fikk en brå-
start. Ca 70 barn trengte sko og /eller deler av 
uniformer. Mange skifter skoler enten pga alder 
eller endring i boplass og dermed er uniformen 
annerledes. Det går stort sett bra med barna, 
men det er alltid noen som stryker og må gå om 
igjen. Noen reiser ut fordi de har fått seg jobb 
og nye barn kommer inn. Nå har vi fått ei 11-12 
års gammel foreldreløs jente. Politiet var ute  
etter henne, fordi hun hadde stjålet penger hvor 
hun sist hadde bodd. Men hun hadde allerede  
funnet vegen til barnemøtet i kirka. Hun kjente 
oss, fordi vi har skolemøter på de aller fleste 
skolene. Politiet lovet å finne barnehjem eller 
fosterhjem for henne, men ville jo gjerne vi  
skulle ta henne. Vi har ikke bestemt oss for det 
enda. Her er hun med uniformvasken sin, sammen 
med Thandi. Det var første gang hun smilte, i  
løpet av hele uka. 
De barnemøtene vi 
har hver eneste l 
lørdag morgen, har 
stor betydning i om-
sorgsarbeidet. 
Rundt 300 unger fra 
Ahrens og Eshane + 
40 på ettermiddagen 
på Mpalaza. Alle blir 
sett og tatt hånd om i tillegg til at de får høre 
evangeliet om at de alle var ønska og inkludert i 
Guds frelsesplan da Han sendte Jesus som  
frelser for hvert eneste menneske som vil tro på 
Ham. Det er herlig å se hvordan de får hjelp, ikke 
bare med klær, mat og skole, men til å oppleve å 
bli elsket, ønsket, verdsatt. Det gir dem fremtids 
utsikter. 
Takk for all støtte. 
Elin Nordby 

Hilsen fra Filippinene. 
En dag hadde skolen ”Family Day”. Det var en stor 
opplevelse å se alle de 170  elevene på skolen vår 
som hadde ”street dancing”. Med så stort antall 
elever og familie til stede var ikke møtelokalet 
vårt stort nok. Vi stengte av hele veien utenfor 
skolen og hadde oppvisning for foreldre og andre 
pårørende. I sprakende farger og utkledninger 
danset barna av hjertens lyst. Først de minste 
elevene i førskolen og så fra 1. klasse og opp til 
de største elevene i 6. klasse. Etter dansen og 
fremføringene var 
det leker og annen 
underholdning i 
klasserommene. 
Det finnes ikke noe 
mer fascinerende 
enn å være med på 
matutdelingen, som 
foregår flere dager i uka på forskjellige steder. 
Før de får mat er det alltid barnemøte. Å se 
hvordan Bheng klarer å holde de bort i mot 100 
barna ganske stille i over en time er et spørsmål 
jeg ikke helt klarer å finne ut av. Da vi var der 
underviste hun om Sakkeus, som var på størrelse 
som en liten filippiner, var med på å gjøre store 
ting. At de som små barn og som filippinere kan 
være med på å forandre verden. Vi har nå ferdig 
utdannede sponsorbarn, noen av dem jobber i  
misjonen. Da jeg var i Manila i oktober inviterte 
de meg ut på middag. De mintes de gangene jeg 
(Heidi) hadde gjort dette for dem og at jeg  
pleide å oppmuntre dem. Vi ser at det nytter å 

hjelpe. 
 
Hilsen fra Heidi 
Enconado 
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Hilsen fra Moldova. 
Som vanlig hadde vi sommerleirer i Moldova i 
2016. I løpet av sommeren hadde 376 barn fra 
forskjellige kirker mulighet til å komme og nyte 
atmosfæren av fryd og glede i Nehemiah Camp. 
Mange av de som deltok var nye troende og var 
der for første gang. Flere av dem ble døpt i Den 
Hellige Ånd og vokste i troen. Gud gav dem et 
ønske om å tjene andre mennesker og dele det 
som de hadde opplevd med Jesus.  

240 ungdommer fra forskjellige steder i Moldova 
kom for å ha forskjellige sports aktiviteter, få 
nye bekjentskaper og bli kjent med Gud. Vi er 

svært takknemlige for støtten både i bønn og 
økonomisk støtte til å kunne gjennomføre dette.  
Hilsen fra Marte Paulsen 
Hilsen fra Riberalta, Bolivia. 
Det er ca 400 barn i skolen i, som er menighetens 
skole og vi ser det som viktig at barna får  
utdannelse. Det er stor fattigdom og stor  
arbeidsledighet i Riberalta og omegn og mange  
familier har fortsatt ingen mulighet til å sende 
alle barna sine på skole. Derfor er det viktig å 
kunne bidra så flere barn får nettopp denne  
muligheten. Utdannelse er viktig både her  
hjemme i Norge og også i Bolivia. Gode  
utdannelsesmuligheter gir større mulighet for 
jobber, noe som igjen bedrer livssituasjonen for 
lokalbefolkningen. 
Takk for støtte 
fra Pym Barne-
hjelp. 
Hilsen fra 
Finn Røine 

PYM Barnehjelp støtter tiltak innenfor PYMs misjonsarbeid 
som hjelper barn i nød og vanskelige situasjoner (åndelig, 
sosialt og materielt). Fortrinnsvis i fattige land eller  

geografiske områder med utbredt fattigdom eller steder 
rammet av sosial urett og katastrofer. Inntektene kommer 
fra faste givere, fra menigheter, forskjellige sponsorer i og 
utenfor Pinsebevegelsen. Pym Barnehjelp er takknemlig for 
dette! Vi trenger nye støttepartnere i 2016, så vi kan hjelpe 
flere barn! Det kan f.eks også være skoleklasser, idretts-
lag, forskjellige sosiale vennegrupper og arbeidsplasser.  

Neste søknadsfrist er 1. november 2017. 

 Fra en leir i Eur Asia. 

 

 

 

 


