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The JOY Club i Jordan – for barn fra Syria og Irak
The JOY Club er en førskole i Amman som får støtte fra Pinsemisjonen 
Barnehjelp for første gang i år. Den lokale menigheten så det store behovet 
for en førskole for barn fra syriske og irakiske flyktningfamilier som bodde i 
området rundt kirken. De startet førskolen for 2-3 år siden. Flere av barna har 
opplevd mye svært vondt i sitt unge liv. Men skolen har god innvirkning på 
barna; som er mellom 4 og 6 år. Det er 40 barn som møter opp tre dager i 
uken. De fleste er flykninger i Jordan, men det er også noen lokale jordanske 
barn fra fattige familier i kirkens nabolag som går på skolen. Skolen varer 3,5 
time hver gang. De lærer Bibelhistorier og kristne verdier, engelsk, arabisk, 
matematikk, forskjellige livsverdier og ferdigheter. Det er mange spennende 
aktiviteter med sang, videoer, tegning, samtalegrupper etc. Vi får fine historier 
om hva skolen betyr for barna. Her om ei god jente, Ghina: «hun kommer fra 
muslimsk bakgrunn, på klubben lærer hun hvordan man ber før maten, og hun 
begynte å gjøre det hjemme i huset sammen med familien sin. Nå har det blitt 
en god vane som gjorde at moren hennes takket lærerne foran alle de andre». 

V/ Pinsemisjonen Barnehjelp

Pinsemisjonen Barnehjelp (tidligere Pym Barnehjelp) har en årrekke 
støttet arbeidet som misjonær Elin Nordby mfl. driver i Greytown, Sør-
Afrika. Arbeidet har blitt stort, tusenvis av mennesker er berørt gjennom 
dette arbeidet, mange av dem hjemløse barn!  «Første semester for 
skolebarna er nå endt. Rapportene er mottatt for barneskolen. Vi har 
mange gode elever, men også mange svært svake. Mest pga så mye 
tung balast i sinn og følelser. Men også svært mye dårlig undervisning. I 
januar måtte jeg ta imot Amahle. Hun er mye misbrukt fra 5-6 årsalderen 
og har hatt store psykiske og fysiske problemer etter det. Ved nyttår skar 
det seg helt, det var absolutt umulig for Amahle å bo hos moren. Det var 
ubeskrivelige situasjoner, så jeg hadde ikke noe valg. Hun bor her, er så 
lykkelig. Jeg jobber hardt med å hjelpe henne med skolearbeid og å ha 
konsentrasjon på alt. Hun er egentlig flink til det meste, hun har jo vært 
husmor i hjemmet sitt lenge. Hun fylte 12 år nå (7. klasse). Nå når det er 
skoleferie, har vi først hatt en kort jenteleir på Mpalaza og uka deretter 
gutteleir. Ungene var så begeistra, så takknemlige og åpne.  Det var 35 
jenter fra 5 til 17 år. På jenteleiren underviste vi dem om Guds allmakt og 
hjelp, om deres verdi og rett til å bestemme over sin egen kropp. Også 
om hvordan de får styrke fra Jesus til å våge å være den de er tenkt til. 
De aller fleste har jo vært utsatt for misbruk. Guttene (30 stk) fikk noe av 
den samme undervisningen, men tilpassa deres situasjon, den er ganske 
forskjellig fra jentenes. Og når de får sparke fotball er de aller fleste 
lykkelige. De har jo ikke fotballer sjøl». 

Elin Nordby, misjonær

▲ Aktiviteter Joy Club. 
Læring og omsorg i trygt 
miljø.

▶ Glad gutt på Joy Club

◀ Amahle, i Sør-Afrika, 
får hjelp.

▲ Fra jenteleiren  
i Sør-Afrika

 Hjelp til mishandlede barn i Sør-Afrika
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Vil du bli fast giver eller ønsker skattefradrag, 
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil 
kr. 50.000. – 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!

Russland. Søndagsskole  
og sommerleir i Karelen 

Søndagsskolen i Rautalahti serverer middag før sangen og 
undervisningen begynner. De fleste av barna kommer fra fattige 
familier, noen fra familier der en eller begge foreldrene drikker mye. Det 
er ca. 22 barn og tenåringer (4-16 år) som går fast på søndagsskolen! 
De fleste barna på den lokale skolen går på søndagsskolen. Barna får 
oppleve Guds omsorg for dem her. De hører evangeliet og Bibelen på 
et språk som de forstår. De har tre grupper, oppdelt etter alder. Sist høst 
fikk gruppa for tenåringene en ny, ung og kjekk lærer! Så nå er det full 
oppslutning i den gruppa. Til høytidene, jul og påske, forbereder og 
fremfører barna og tenåringene sanger, dikt og drama. Det er stor stas. 
For 2-3 års siden startet de opp med søndagsskole i Harlo også, en 
annen landsby i Karelen. Menigheten hadde ikke hatt barnearbeid på 
mange år, så det var stor glede da den nye  pastorkona tok opp arbeidet 
igjen. Også Harlo får barna middag før oppstart av samlingene. Hver 
sommer er det sommerleir i Harlo, den har lang tradisjon. I fjor var det 
45 barn og tenåringer der, fra Rautalathi og Harlo. Men det kommer 
også mange barn fra St. Petersburg, Petrozavodsk eller andre plasser 
i Karelen som er på ferie hos bestemor om sommeren. Dette er en 
stor misjonsmark og unik mulighet til å forkynne evangeliet til disse 
barna, som kanskje ikke har muligheter til å høre det ellers i året. Det 
blir sommerleir i Harlo i år også, støttet av Pinsemisjonen Barnehjelp. 
Gud velsigne disse barna og fremtiden deres! 

Kari Myre, misjonær i Russland

«Innleggene i dette nr. av Gode Nyheter fra Jordan, Sør-Afrika og Russland 
er en smakebit av alt det gode arbeidet som støttes av Pinsemisjonen 
Barnehjelp! Igjen vil jeg rette en stor takk alle giverne, både enkeltpersoner 
og menigheter! I 2018 og 2019 ble det bevilget betydelig mer penger til 
ulike formål enn årene før, fordi vi fikk en arv. Disse pengene tar snart slutt, 
og det er stort behov for å øke inntektene. Ved siden av nye givere, så kan 
enkle grep hjelpe. Dersom f.eks. 30 faste givere kunne øke sin månedlige 
gave med kr. 50, så ville inntekten øke med kr. 18.000/år og med 60 givere 
øker inntekten med kr. 36.000/år! Dermed er oppfordringen gitt. Passer 
ikke det, er vi likevel veldig takknemlig for din gave! Vi er stolt og glade 
for det viktige arbeidet som mange misjonærer og lokale medarbeidere 
gjør for utsatte barn og tenåringer! «Rett rundt hjørnet» starter alle de 
kristne sommerleirene i Russland, Hviterussland, Ukraina, Georgia, Litauen 
og Latvia mfl. Hundrevis av ledere gjør en kjempeinnsats slik at barn og 
tenåringer, som ofte lever i fattigdom og har foreldre som ruser seg, kan 
få en givende tid på sommerleir. Mange deltakere får gode åndelige og 
livsforvandlende opplevelser der. Dette merkes positivt etter leiren, på 
skolen, i hjem og nabolag! Sammen med Gode Nyheter denne gang 
sendes ut giroer for 3. kvartal. Tilslutt vil jeg ønske dere alle en riktig fin 
sommertid!» 

For Pinsemisjonen Barnehjelp,  
vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Sommerhilsen fra  
Pinsemisjonen Barnehjelp

Noen av barna på sommerleiren i Harlo 2018

Fra gruppemøte, sommerleiren 2018


