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Safe House i Siliguri, India,  
redder barn fra menneskehandel 

Safe House har gitt sju jenter og en gutt et trygt hjem der de er omgitt 
av dedikerte voksne som er både foreldre og hjelpelærere, slik at de kan 
trives på skolen, få hjelp til skolearbeid og lære å bli trygge på seg selv. 
For tiden er det Rana og Pinky som har hovedansvaret for barna. I tillegg 
er to ansatte kvinner til stor støtte for barna, både med hensyn til skole og 
sosialt samvær. Det har vært store utfordringer de siste to måneder, med 
hjemmeskole og portforbud. Barna har måttet oppholde seg innendørs 
hele tiden. De ansatte medarbeiderne er flinke til å aktivisere barna, 
forteller dem også om Jesus, har bønnestunder og tilbyr bibelstudier 
på kveldstid. Rana og Pinky var forutseende og kjøpte inn mat før den 
store «lockdown», slik at de ikke har lidd noen nød. Barna på senteret er: 
Sunita (14), som er den eldste. Hun begynte sent på skole, men klarer seg 
bra nå. Nandini (13) går i 6. klasse og er flink til å tegne. Både Barsha, 
Nitu, Subasna og Sabir er 10 år, men de går på litt forskjellige klassetrinn. 
Sabir, den eneste gutten, er svært skarp og får bare toppkarakterer. Rima 
(8) går siste året i forskolen. Hun har en del å ta igjen, og er litt sjenert. 
Upasana (4) går i barnehagen og elsker barbiedukker. Barnas liv har vært 
svært dramatisk, men nå er de i trygg forvaring. De får mye kjærlighet og 
oppmerksomhet og har kommet tilbake til et normalt liv som barn.

Inger og Torolf Karlsen

▲ Trygge barn i Safe House, Siliguri India, sammen 
med, Pinky og Rana i 2019.

 Noen av 
barna i Safe 
House, jula 2018. 
Foto: Swadipt 
Samuel (leder 
for menigheten i 
Siliguri)

▲ En gruppe skolebarn som får hjelp i Kenya.

▲ Skolebarn i sine fine og blå skoleuniformer.

Pinsemisjonen Barnehjelp har noen år bidratt til nødhjelp i Meru, Kenya.
Støtten i år brukes til klær, medisiner og skolegang for barna og noe går 
til barnehjemmet. 

 På barnehjemmet som ble startet i 2008 bor det ca. 15 gutter - som 
har fått sin trygge havn der. 

Det er flere hundre barn som får forskjellig hjelp i byen Meru og 
nærliggende områder. Kenya Barnehjelp er knyttet til Filadelfiamenigheten 
Grimstad, og har et allsidig arbeid. Bistandsarbeidet består blant annet 
av fadderbarn program, drift av barnehjemmet, hjelp for bostedsløse, 
bistand til skoler for handikappede barn og hjelp med boliger til fattige 
familier. I området der arbeidet drives er det stor fattigdom, og mange 
lever i slummen. Området ligger sentralt i landet, ved foten av Mount 
Kenya - som er det høyeste fjellet i Kenya (3825 m). I regntiden kan det bli 
svært kjølig. Derfor er det alltid behov for varme klær og tepper til barna.

Åsmund Somdal / Rigmor M. Johnsen

Barn i Meru, Kenya,  
får livsviktig omsorg
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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!

Birzai Church Children Day Care Center, Litauen

Takk for støtten som vi har mottatt så langt i år. Vi brukte støtten for  
1. kvartal til å feire 15 års jubileet til Children Day Care Center (dagsenter 
for barn) og inviterte barna til en trivelig fest. Vi brukte den også til å 
ordne 32 matposer, som ble distribuert til familier som lever i fattigdom. 
Fra begynnelsen av april startet vi å levere mat til hjemmene til barna. 
Fordi karantene tiden var en vanskelig periode for familiene til de barna 
som vanligvis besøker senteret vårt. Støtten for 2. kvartal ble brukt til å 
dele ut mat. Vi laget varm mat gjennom hele karantene perioden og 
leverte hjem til barnefamiliene. Dette gav oss høyere matkostnader enn 
vanlig: ca. 80 barn ble daglig gitt mat, også varm og viktig mat, som 
vi transporterte til barna. Vi er veldig takknemlig for støtten som vi har 
mottatt, det var virkelig en stor hjelp for oss. La den mektige Gud velsigne 
dere! 

Vera Snariene, medarbeidere og barna. 
Children Day Care Center in Birzai og Vabalninkas

I denne utgaven av Gode Nyheter har vi prioritert informasjon fra India, 
Kenya og Litauen. Dette representerer bare litt av det gode arbeidet 
som Pinsemisjonen Barnehjelp støtter i 17 land i 2020. Mange barn har 
f.eks. fått mulighet til å gå på skole på grunn av støtten. Noen prosjekter 
har blitt avlyst. De var umulige å gjennomføre på grunn av Corona. 
Dette gjaldt for en stor del sommerleirer i Øst-Europa. Noen av sommer- 
leirene ble erstattet av alternative aktiviteter for mindre grupper av 
barn. Mye mat er delt ut til fattige barnefamilier i flere land.  

En god nyhet: nå er det blitt mulig å samle inn til Pinsemisjonen 
Barnehjelp på Facebook! Det kan være at du har gebursdag, jubileum 
eller bare vil forsøke å samle til gode formål i Pinsemisjonen Barne- 
hjelps regi. Du søker etter «Pinsemisjonen», som innsamlingsformål, og 
presisere i egen tekst at det er til Pinsemisjonen Barnehjelp du samler 
inn for. Du kan skrive om «Pinsemisjonen Barnehjelp som hjelper barn i 
nød og vanskelige situasjoner i fire verdensdeler». 

Pinsemisjonen Barnehjelp har begynt å forberede året 2021,  
og minner om at søknadsfristen for støtte til prosjekter i 2021 er  
1. november 2020. Kriterier og aktuelt søknadsskjema finner du på  
www.pinsemisjonen.no.

Vi håper privatpersoner, lag og foreninger, bedrifter og menigheter 
tar Pinsemisjonen Barnehjelp med i den økonomiske planleggingen for 
neste år! Vi vil gjerne utvide arbeidet for utsatte barn! Tusen takk til alle 
givere! Til slutt vil jeg ønske dere en fin høst tid! 

For Pinsemisjonen Barnehjelp, Rigmor M. Johnsen          

Hilsen fra Pinsemisjonen 
Barnehjelp

▲ Mat lages i pinsemenigheten i Birzai. For utdeling 
til barnefamilier under karantene tiden, våren 2020.

▶Litauen – i flaggets 
farger. Birzai ligger 
nordøst i landet.


