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Trygghet i Khayalami  
Children’s Village, Sør-Afrika

«Vi har sett det nødvendig å bygge oss opp et matlager pga den veldig 
ustabile situasjonen i landet, med det nødvendigste for alle barna på 
barnehjemmet. For vi har vært igjennom tider med stengte butikker 
og matmangel i butikkene. Mange butikker ble plyndret og brent, og 
alle hadde stengte dører i håp om å unngå dette». I siste melding fra 
misjonærene forteller de mer om dette: «vi fikk bygd opp et nødmatlager 
for pengene vi fikk! Dette er mat som tåler å lagres lenge, planen er å 
bytte den ut med ny vare ca. hver 6 måned da det er samme mat som vi 
bruker daglig». Videre informeres det fra Khayalami Childrens Village at 
de har et elektrisk gjerde på 1 km rundt eiendommen som også trenger 
oppgradering, da det er gammelt og rustent. De må ha dette rundt 
området sitt av sikkerhets hensyn! Det er 54 barn som har et godt og trygt 
hjem i Khayalami Children’s Village, for både jenter og gutter - i ulik alder. 
De er nå sikret god mat fremover!

Mirjam og Hans Christian Holst, 
 misjonærer

Barn i Rukla på sommeraktivitet

Kaunas kristne kirke har tjeneste for barn i byen Rukla. Vi er glade at vi var 
i stand til å ha opplegg for barna i hele fjor sommer og høst. Endelig var 
karatene tiden over i Litauen! Så da var vi fri til å fortsette misjonsarbeidet 
i Rukla. Og vi er glade for at 8 ungdommer fra menigheten vår nå deltar i 
teamet vårt – nye folk med nye ideer! Vi er samlet med barna i kaféen, og 
når det er varmt og fint vær holder vi samlingene ute. Vi synger og tilber 
Gud, lærer barna sannheter fra Bibelen, gir barna mulighet for å gjøre 
forskjellig håndverk og tegninger. Dessuten forteller vi Bibelens budskap 
og gir de deilig pizza. Alle barna (74) som kommer i Rukla fikk julegaver 
sist jul, som var laget av troende i Kaunas kristne kirke. I anledning av 
julen, laget en gruppe av medarbeiderne et skuespill om Jesu fødsel og 
viste også en fortelling om hvordan Jesus renser fra synd. Julegavene ble 
deretter delt ut til alle barna! Arbeidet har fortsatt denne vinteren/våren og 
teamet er i Rukla en gang i uken!

Edvardas og Rasa Kleinas,  
lokale misjonærer fra Kaunas kristne kirke

Barn i Rukla arbeider med en oppgave

Glade skolebarn  
i Sør-Afrika

Ei av go-jentene 
i Khayalami 
Children`s Village

Barn i Rukla, Litauen,  
har et godt tilbud!



Leder: Rigmor M. Johnsen
Tlf. 900 80 407
E-post: barnehjelpen@pinsebevegelsen.no
Konto: 3000.24.00800 eller via  
Vipps til 88531,  
betalingsmerknad: Barnehjelpen
Hovedkontor:
Pinsemisjonen, Boks 7007  
St. Olavs plass, 0130 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.

Barnehjelpen støtter tiltak innenfor mis-
jonsarbeidet i Pinsebevegelsen, 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. 
Barnehjelpen er takknemlig for alle gaver! 
Vi trenger nye støttepartnere, så vi kan hjelpe 
flere barn!

Evangelist Church i Ukraina samler fattige barnefamilier      

Barnehjelpen gir for andre år på rad støtte til det arbeidet som 
Evangelist Church i Kamenets Podilskij har for barn, særlig fra 
fattige storfamilier. Det er behov for hjelp til mat, klær og brensel 
til fattige barnefamilier gjennom store deler av året. Dessuten 
går noe av hjelpen til arbeidet menigheten har for barna, så 
som søndagsskole og aktiviteter. «Menigheten Evangelist Church 
sender sin hjerteligste takk for mottatt støtte. Det er store fattige 
barnefamilier i nærområdet som trenger kontinuerlig hjelp med 
mat og klær. Som bildene viser inviterte menigheten naboer til 
kirken hvor de fikk julehilsen, mat og pakker. De som ikke kunne 
komme, fikk levert pakkene hjem. Dette var ikke en juleaksjon, 
men en nødhjelp situasjon som eskalerer dag etter deg. Nå mens 
krigen raser rundt dem og flyalarmen går, serverer menigheten 
mat til familier som er på flukt - samt hjelper familier i stor nød. 
Igjen, en stor takk for støtte!                                                                                 
For støttegruppa til Evangelist Church v/ Svenn-Olav Larsen,  

Saron Groruddalen Pinsemenighet
 

Denne gangen har vi valgt å presentere litt av arbeidet som Barnehjelpen 
er engasjert i, Sør-Afrika, Litauen og Ukraina. Prøver variere litt hvor vi 
presenterer ifra. For øvrig er vi dette året allerede involvert i 11 andre land. 
Barnehjelpen har fulgt nøye med på situasjonen i Ukraina. Vi får høre at 
mange barn er skadet og drept, tusentall er på flukt sammen med sine 
mødre eller sitter i mørke kjellere under angrep og når flyalarmen går. 
Barnehjemsbarna har også fått spesielt fokus. Hele krigen er veldig trist 
og uforståelig! Barnehjelpen har bevilget ekstra kr. 100.000 i krisehjelp for 
barn i Ukraina.

Samtidig er mange barn en svært sårbar og utsatt gruppe i de andre 
landene vi arbeider i. Der lokale medarbeidere og misjonærer gjør en 
verdifull og stor innsats for barna! Vi er så takknemlige for at det finnes 
gode medarbeidere, som ser og forstår barna. Gir de muligheter, også 
på grunn av gaver som er gitt via Barnehjelpen! La oss huske på barna, i 
bønn og på ulike praktiske måter! 

Vi takker for alle gaver som er kommet inn så langt i 2022, og ønsker 
dere alle en fin og velsignet vår! 

Vennlig hilsen Barnehjelpen v/ Rigmor M. Johnsen

Vårlig hilsen fra Barnehjelpen

Hyggelig stund i menigheten, for barn og familier


