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Russland. Søndagsskolen
Søndagsskolen i Rautalathi har eksitert i mange år og alle som driver 
den er veldig trofaste, Valentina kommer hele veien fra Sortevala 
til Rautalahti hver lørdag for å lage god mat og fortelle om Jesus. 
Anzhela fra Rautalahti er lærer for den yngste gruppa, og barna 
som går på søndagsskolen er like trofaste som lærerne, sies det. De 
kommer hver eneste lørdag fra oktober til juni. De fleste kommer 
fra ikke-kristne familier. Måtte det Gudsordet som blir sådd i deres 
sinn få sin frukt i deres hjerter hele livet! Barna får middag på 
søndagsskolen hver uke, spiser seg gode og mette, noe ikke alle gjør 
hjemme. Barna er fra 3 år og opp til 14 år, flere kommer fra familier 
med lav inntekt. Det kommer stadig nye barn. Søndagsskolen er det 
største barne- og tenåringsarbeidet i denne landsbyen!

Hilsen fra Kari Myre 

 I Hviterussland ble 410 sommerbibelskoler gjennomført i 2017 
og 20763 barn hørte budskapet om frelse! Medarbeidere kunne 
fortelle at som alltid kom det mange barn til sommerbibelskolene 
fra familier som har det vanskelig. «Takk at du fortalte meg at 
jeg kan be for min mor!» – med tårer i øynene sa en liten jente 
dette. Hennes mor drikker mye. Selv måten barna snakket på, ble 
annerledes, og vi kunne se at barna ble forandret. Vi fikk lov til å 
holde sommerbibelskoler i noen spesielle lokaler. I landsbyen K. 
ble 3 barn adoptert av folk fra menigheten etter at vi hadde hatt 
sommerbibelskole på barnehjemmet. Mange steder kom barn og 
unge til sommerbibelskolene, for eksempel i en landsby i Gomel-
regionen. Der var det ingen søndagsskole fordi menighetens pastor 
ikke synes det var noen vits lenger. Men i fjor ble pastoren med, og 
Gud ledet denne sommerbibelskolen på en uvanlig måte. Gjennom 
sommerbibelskolens arbeide med barn, kommer de til Herren, både 
barn og voksne. To ikke-troende unge menn i alderen 19 – 20 tilbød 
pastoren sin hjelp med å gjennomføre sommerbibelskolen. De var 
på leiren hele tiden, hørte Guds ord, hjalp barn i idrettsspill, kledde 
på dem, hjalp med å rydde opp osv. Som et resultat av dette ble 
de to guttene døpt! Derfor fikk menigheten i Govel, ved Guds hjelp 
og gjennom sommerbibelskolen, et tilskudd på 2 unge mennesker.  
Frukten av dette arbeidet er også at nye barn har kommet til 
menigheten! 

Landutvalget for Hviterussland/RJ

Vi gir hjelp til arbeidet blant barn flere steder i 
Russland. 

Hviterussland.  
Sommerbibelskoler 



Leder: Rigmor Johnsen
Tlf. 900 80 407
E-post: barnehjelp@pinsemisjonen.no
Konto: 3000.24.00800 eller via  
Vipps til 25098,  
betalingsmerknad: barnehjelp
Hovedkontor:
Pinsemisjonen, Boks 6647 St. Olavs plass, 
0129 Oslo. Tlf. 948 32 792  
www.pinsemisjonen.no

Vil du bli fast giver eller ønsker skattefradrag, 
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil 
kr. 40.000. – vennligst oppgi personnummer 
samt navn og adresse.

Pinsemisjonen Barnehjelp støtter tiltak 
innenfor mis jonsarbeidet i Pinsemisjonen, som 
hjelper barn i nød og vanskelige situasjoner. 
Fortrinnsvis i fattige land eller geografiske 
områder med utbredt fattigdom eller steder 
rammet av sosial urett og katastrofer.  
Det gis støtte til land i Afrika, Asia, Sør-Amerika 
og Europa/Eur-Asia. Inntektene kommer 
fra faste givere, fra menigheter, forskjellige 
sponsorer i og utenfor Pinsebevegelsen. 
Pinsemisjonen Barnehjelp er takknemlig for 
alle gaver! Vi trenger nye støttepartnere, så vi 
kan hjelpe flere barn!

Paraguay.  
Hogar Norma, et godt hjem 

Dette er historien om Griselda som kom til Hogar Norma som 
6-åring.  Hun kom fra en liten landsby med frukttrær og ville dyr 
som heter Paso Cadena. Der de bodde lagde de mat på bål, og 
Griselda likte å sitte ved bålet for å varme seg og se på flammene. 
Ettersom hun er født med cerebral parese og har epilepsi, måtte hun 
passes hele tiden. En dag hun satt ved bålet og fikk epileptisk anfall, 
falt hun i flammene og fikk stygge brannsår i deler av ansiktet, på 
armen og brystet. 
Griselda kom til Hogar Norma med betente brannsår og mye 
smerter. Moren var død, og faren hennes hadde ikke mulighet til 
å passe på henne siden han hadde flere barn, og Griselda krevde 
mye tid og omsorg. Livet på Hogar Norma begynte med mye 
smerte og tårer, men hun fikk sårstell og behandlinger hver dag. 
Opplevelsen var en blanding av sorg og glede, hun fikk masse 
omsorg og kjærlighet, mat og godt stell, men vi vet ikke helt hvor 
mye savn hun hadde etter familien sin. Etterhvert begynte jenta å bli 
bedre, hun kunne smile og gi klemmer. Hun likte å gå rundt i hagen 
og ta på gresset og bladene, lukte på det og smile. Tross sine fysiske 
og mentale begrensninger, lever hun godt og har det bra. Hvis 
Griselda kunne snakke så tror jeg hun ville si at livet er herlig. 

Hilsen Lourdes Førland

Swaziland er et lite land med mange 
foreldreløse barn. HIV/Aids er utbredt, 
derfor bor mange foreldreløse barn 
hos en gammel bestemor eller en 
annen slektning. Dette skaper store 
forskjeller i befolkningen, mens 
mange barn har trygge, veletablerte 
hjem, lider mange av dårlige forhold. 
Helemisi Free Evangelical church 
ligger sentralt til i landets største by 
Manzini. Den store sosiale forskjellen 
i byen er menigheten opptatt av å 
hjelpe med både klær og støtte til 
mat. Menigheten har «Childrens 
Ministry» som hjelper der det trengs. 
Skolegangen skal være gratis for 
foreldreløse, men det blir vanskelig for 
ei bestemor med nesten ingen inntekt 
og ta vare på barna på en god måte. 
Arbeidsløsheten er stor, derfor sliter 
mange med og få endene til å møtes, 
også her hjelper menigheten med gi 
barna det de trenger. 
Bildet: her får barna i ett område rett 
utenfor bykjernen et samlingspunkt 
hver fredag, med flere hengivne 
medhjelpere som samler til andakt, lek 
og litt og spise. Det kan være opp til 50 
barn samlet.

 Hilsen fra Åse Høiås Nilsen

Swaziland.  
Mange foreldreløse barn Disse innleggene forteller litt om alt det 

arbeidet som Pinsemisjonen Barnehjelp 
er med og støtter! Takk til alle giverne, 
som gjør vårt arbeid mulig! 

Vennlig hilsen Rigmor Johnsen


