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Jubileum, Pinsemisjonen Barnehjelp, er 40 år i 2019! Pym Barnefond ble 
startet opp i 1979. Seinere tok de navnet Pym Barnehjelp og til sist endret 
navnet seg til Pinsemisjonen Barnehjelp. Men det viktigste er ikke navnet, 
men alle de barna som har fått hjelp i disse 40 årene! Paso Cadena var 
det første prosjektet som fikk støtte, fattige barn fikk hjelp til skolegang 
fra februar 1979. Magnus Fuglestad var den første lederen og han var 
på predikantkonferansen det året og informerte om oppstart av Pym 
Barnefond. Ifølge han var også Oddvar Johansen og Tore Paulsen med i 
styret fra starten. Misjonær Ingvald Skretting forteller fra den første tiden: 
«Paso Cadena er vår eldste misjonsstasjon i Paraguay. Helt siden oppstarten 
i 1958 har skolearbeidet vært sentralt. Det var misjonærer og andre 
ufaglærte som sto for undervisningen. Av mangel på lærerkompetanse ble 
ikke skolen offentlig godkjent, men elevene lærte jo det grunnleggende. 
Da vi kom ut til vår andre periode i 1978, ønsket vi å få skolen godkjent av 
det offentlige, og fikk da ansatt en godkjent lærer. Skolen hadde da ca. 
100 elever. Men misjonsøkonomien var skral og vi manglet kr. 40.000 på 
å komme i mål. Menigheten Klippen Sandnes forberedte seg på å ta mer 
ansvar. Da var det Magnus Fuglestad kom med sin idé, fjernadoptering 
av elevene. Gunnar Fuglestad, som var en som «saler mens han rir», og 
Marton Kristoffersen ble et sterkt team. Fra dem fikk jeg beskjed: sett i 
gang, vi tar ansvaret. Jeg tok bilde og navn av hver elev, som ble sendt 
hjem og videreformidlet til støttepartnere». Penger til barns skolegang ble 
i flere år samlet inn i Klippen Sandnes før Pym Barnefond overtok i 1979. 
Drømmen om å bli en offentlig godkjent grunnskole ble oppfylt, og mye 
annet positivt har skjedd på skolefronten i Paso Cadena. Det har gått 40 
år, men fortsatt er det stort behov for Pinsemisjonen Barnehjelp i mange 
land! Vi takker alle støttepartnere, uten dere hadde arbeidet stanset!  
En ekstra Jubileumsgave hadde vi satt stor pris på!

Vennlig hilsen Pinsemisjonen Barnehjelp,  
v/ Rigmor Johnsen

▲ Tre flotte gutter fra Paraguay, som selger figurer. 

▲ Glade og morsomme barn!

Vi fyller 40 år!  
Invitasjon til å være med på en jubileumsgave som gir håp!



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. 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!

«Safe-house» – barn reddes 
fra menneskehandel i India

«Safe-house» i Siliguri, Vest-Bengal, ble opprettet høsten 2017. 
Initiativtakarene var Pinky og Rana. For tiden bor 7 barn i dette hjemmet, 
1 gutt og 6 jenter (se bildet til høyre). Alle disse barna har en tragisk 
historie før de kom til Safe-House, uten at vi kan gå i detaljer om det 
her. Men de var offer for sex-slaveri og menneskehandlere. Heldigvis 
er de privilegerte som kan bo i Safe-House hvor en fadderfamilie 
som selv har en liten jente, er far og mor for disse barna. I tillegg har 
de en kvinnelig lærer som hjelper med lekser og følger de opp med 
skolearbeid. De gjør det veldig bra på skolen ifølge rapporter som 
kommer. I sommerferien fikk alle være med på leir sammen med 
andre dalitbarn, noe som skapte begeistring. Der var lek, spill, alvor 
og samvær med andre barn. De planlegger nå at de skal få gå på 
karatekurs for på den måten være i aktivitet. Nylig fylte en av jentene 9 
år, som ble feiret med kake og det som hører til. 
Dette spesielle arbeidet som blir gjort, er ingen enkel oppgave med 
tanke på bakgrunnen disse barna har. Pinky har et stort hjerte for dette 
arbeidet. Hun og de alle trenger våre forbønner!

Hilsen Inger Karlsen

Denne gangen har vi viet en stor del av plassen i Gode Nyheter til 40 års 
jubileet til Pinsemisjonen Barnehjelp og historien rundt oppstarten, med 
sitt utspring i Paraguay (Sør-Amerika). Men Asia er også representert 
med en positiv hilsen fra et arbeid blant svært fattige dalitbarn, som er 
sterkt utsatt for voksnes råskap og utnyttelse. Videre kan vi fortelle at en 
rekke sommerleirer har blitt holdt i Øst-Europa i juni-august, med støtte 
fra Pinsemisjonen Barnehjelp – bla. en leir i Romania. Den generelle 
situasjonen i Romania har bedret seg i de senere år, men det gjelder ikke 
de barna som er rom (sigøynere). Mange lever på et eksistensminimum, 
og de er i liten grad inkludert i det rumenske samfunnet. Nå har ca. 60 
rombarn fått mulighet til å delta på en super sommerleir og dette har gjort 
en stor forskjell for dem! 
Det er godt vi får være med, kunne hjelpe noen få av de 2,2 milliarder barn 
som lever på jorden. Over en milliard av dem lever i fattigdom og 370 
millioner sulter. 180 millioner barn må arbeide for at familien skal klare seg 
(tallene er hentet fra en skolebok. 5. klassetrinnet i Norge). Og hvor mange 
av verdens barn har hørt evangeliet om Jesus? Ja, la oss gjøre det vi kan!
Sammen med denne utgaven av Gode Nyheter sendes det ut giroer for  
4. kvartal 2019. Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig fin høsttid!

For Pinsemisjonen Barnehjelp,  
vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Høsthilsen fra  
Pinsemisjonen Barnehjelp

▲Trygge barn i 
Safe House, sam-
men med Pinky 
og Rana.

▶Fest for ei jente  
i Safe House.


