
Gode Nyheter
Pinsemisjonen Barnehjelp Nr. 1/2020

Daghjemmet i Pedro Juan Caballero, Paraguay
Det er fortsatt behov for økonomisk hjelp til daghjemmet i Pedro Juan 
Caballero! Støtten fra Pinsemisjonen Barnehjelp går til pass av førskolebarna, 
undervisning, mat og helsehjelp. Det er en betingelse for plass her at foreldrene 
(ofte bare mor, da far er borte) jobber eller forsøker å skaffe seg jobb. Noen 
tok barna ut av daghjemmet fordi de ikke hadde råd til å betale. Så det er 
nylig innført gradert betaling, dvs. at de fattigste foreldrene/foresatte bare 
betaler kr. 75 kr./mnd. De med litt bedre muligheter betaler mer for dagplassen. 
Etter at vi begynte med behovsprøvet avgift for å ha barna på daghjemmet, 
begynte straks 14 nye barn. Nye lover i Paraguay pålegger institusjoner å ta 
imot psykisk og fysisk handikappede barn også. Søskena på bilde til høyre 
kom fra hovedstaden Asunción sammen med sine foreldre. Gutten heter 
Juan (3 år) og lillesøsteren heter Gimena (snart 2 år). Juan er en spesiell gutt 
og får spesialbehandling. De bor sammen med sine foreldre i en leid leilighet. 
Faren er avhengig av narkotika og jobber som selger av rengjøringsprodukter 
som han selv tilbereder. Moren jobber på et kjøpesenter. Foreldrene er veldig 
takknemlige for at deres sønn ble gitt en spesiell behandling etter barna kom til 
daghjemmet.  På nederste bildet ser dere Artur. Han er 4 år. Artur bor med sine 
foreldre i huset til sine besteforeldre. De bor nær daghjemmet. Arthur er en glad 
gutt og har også spesielle behov.  

 Jørgen Cloumann

«Sommerfugl leiren» som hvert år finner sted i Karelen er for barn og 
tenåringer med cerebral parese. Pinsemisjonen Barnehjelp støttet denne 
viktige sommerleiren i 2019, som ble hold på Karelske Bibelinstituttet og 
ligger utenfor byen Sortevala i Karelen. Leirlederen Vladimir forteller: «I år 
hadde vi 18 barn fra 10-17 år, alle har diagnosen cerebral parese. Hvert 
barn hadde en voksen mentor hver. Alle disse kom fra en av menighetene 
i Karelen og har vært trofast med på leir flere ganger. I tillegg var 32 
medarbeidere med for å hjelpe med ulike funksjoner ved organiseringen 
av leiren. Disse hadde ansvar som kokker, administrasjon og hippo-terapi 
team (ridetimer)». Dette er en spesielt tilrettelagt leir og betyr svært mye 
for disse barna! Det er lite tilrettelagte aktiviteter for denne gruppen av 
barn ellers, og det kreves mange medarbeidere. Men de voksne som 
deltar på «Sommerfugl leiren» er glad i barna og blir med år etter år. 
Dagene på leiren består av: morgen og kveldsmøter, Bibelleksjoner, leker, 
hippoterapi, sportsaktiviteter og turer, daglig behandling i vann (barna 
svømmer i sjøen), hobbyaktiviteter og håndverk.

Vladimir S. og Kari Myre,  
misjonær i Russland

▲ Søskenparet Juan og 
Gimena.

▲ Artur liker seg på 
daghjemmet.

▶ Gruppe-
samling og 
fortellinger 
fra Bibelen.

▲ Glad gutt på hesteryggen. Hoppoterapi (ride 
terapi). 

«Sommerfugl leiren», for handikappede barn i Russland



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!

Skolebarn fra slummen  
i Kampala, Uganda

På grunn av stor fattigdom får mange barn ikke skolegang. Men ca. 60 
barn og tenåringer får hjelp via Harvest Church Fellowship i Kampala 
fra norske givere! Fortellingen til Ronald Rwesi gir et bilde hvordan det 
kan være for barn i slumstrøk og betydningen av skolegang. Roald er 
9 år gammel, og er elev ved Dannies jr. School i Kibuli slummen.  Han 
forteller: «På skolen liker jeg matte og engelsk best. I friminuttene liker jeg 
å spille fotball med klassekamerater. Andre barn på skolen er kjærlige 
og snille, lærerne er gode og hjelpsomme.  Hjemme lever jeg med mor 
og 4 andre barn. Jeg er den siste som ble født i vår familie. Min far bare 
bestemte seg, han reiste fra oss og gav oss til vår mor av en grunn jeg 
ikke vet om.  Når jeg er hjemme med mine 4 søstre, liker jeg å hjelpe 
dem med å vaske kjøkkenutstyr og hente vann. Når jeg er ferdig med å 
hjelpe mine eldre søstre, liker jeg å lese bøker og gjøre hjemmelekser.  
Siden jeg bor med en alene-mor er ikke livet like enkelt for oss. Min 
mor selger stekte jordnøtter på gatene og ved det får hun penger til å 
kjøpe klær og mat til oss. Å betale husleia er ett stort problem for mor, av 
og til når jeg er syk er det ikke penger til å betale for sykehus opphold.  
Livet på skolen er bedre enn hjemme. På skolen får jeg leke med andre 
skolebarn og jeg får en god lunsj der. Hjemme er livet vanskelig for oss. 
Alle sover vi i ett enkelt lite rom. Av og til må vi legge oss uten å ha spist 
kveldsmat. Jeg foretrekker derfor å være på skolen». 

Alf Kristian Friskilae,  
pastor i Porsanger pinsemenighet, Lakselv. 

Pinsemisjonen Barnehjelp ser frem til et nytt år, 2020, med mye god 
omsorg og hjelpearbeid for mange utsatte barn. Hjelpen gis via 
lokale medarbeidere og misjonærer. Vi takker samtidig for alle gaver 
til arbeidet som vi har mottatt i 2019, tusen takk til alle givere! Vi sendte 
ut hjelp for til sammen kr. 903.000 i fjor. Kongo og Mosambik var de to 
største mottakerlandene. I hoved bevilgningen for 2020 ble det bevilget 
i forhold til et estimert lavere inntektsnivå enn i fjor. Men vi håper på 
positive overraskelser ifht gaveinntektene! Så langt har 28 prosjekter i 
fire verdensdeler fått beskjed om støtte for 2020. Det er bla. til skolegang, 
førskole, klær, matservering, helsehjelp, barnemøter og søndagsskoler! 
Denne gangen har jeg valgt stoff fra Paraguay, Uganda og Russland i 
«Gode Nyheter».  Det blir bare en smakebit av alt det flotte arbeidet som 
vi gir nødvendig hjelp til! Med denne utgaven av Gode Nyheter sendes 
også med giroer for 1. kvartal 2020. De som er med i en fast gaveordning 
med autogiro får bare tilsendt Gode Nyheter. Til de som ber om det kan vi 
sende ut Gode Nyheter pr. e-post i stedet for som papirutgave (uten giro). 
Se kontaktinformasjon til feltet til høyre. Til slutt vil jeg ønske dere alle et 
riktig Godt Nyttår og en fin vinter tid!

For Pinsemisjonen Barnehjelp,  
vennlig hilsen Rigmor Johnsen

Hilsen fra Pinsemisjonen 
Barnehjelp

▲ St John Baptist School. Kampala. Skolebarna 
har fått sko nå.

▶ Ronald Rwesi, en 
glad skolegutt med 
mye ansvar.


