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Nyhetsbrevet Mai 2014   

Kjære venner og partnere, vi skrev denne «lett utgaven» av et nyhetsbrev mens vi var hjemme i 
Norge, men fikk aldri sendt det ut pga problemer med adresseregisteret vårt. Etter hvert har det blitt 
hengt på en rekke nye småsaker. Nå er vi tilbake og ting blir mer normalt igjen.                                                                                                                                                                        

Tiden hjemme i Norge har vært brukt med familien, til å besøke venner og partnere, samt 
forberedelser og litt for mye kontorarbeid – blant annet med bilag til regnskapet. I høst utvider vi 
«plassen for vårt telt kraftig» og det blir mye å ta tak i. Gud er med oss og for oss, det blir en 
spennende og velsignet tid.                                                                                                                                  
Det skjer også ting på den evangeliske utadrettede siden, og mange mennesker på landsbygden 
møter Jesus – fantastisk! Vi kommer tilbake med mer om det i et eget nyhetsbrev.                                                                                                                             

Sommer på Rejoice                                                                            

Muntinlupa: Det er veldig varmt og sommerferie i Manila 

Bilde: Noen av de eldste barna baker og koser seg i sommervarmen 

Fra Mars til Juni er det sommerferie på Filippinene. Da blir det lange dager for de største barna på 
Rejoice om de ikke aktiviseres noe ekstra. 
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Denne sommeren har det vært tid for både utflukter og kakebaking, og de største barna har kost seg 
veldig. Det er virkelig en herlig gjeng vi har her på Rejoice. De fleste av barna er enda for små til å 
kunne delta i dette opplegget, men også de får alle sine behov møtt på andre måter. 

Enda en liten jente                                                                       

Muntinlupa: Nå har vi ikke plass til flere! 

 
Bilde: Herlige lille Ronalyn sammen med Bjørg rett etter at vi kom ut igjen! 

 
6 måneder gamle Ronalyn ble forlatt av moren sin, som etter flere uker med leting endelig ble funnet 
igjen. Moren fortalte oss at hun ikke var interessert i Ronalyn lengre og overga henne til oss.  
Ronalyn er en herlig jente, hun er fremdeles liten og vi gleder oss veldig til å se hvordan hun utvikler 
seg videre. Det hadde vært godt om hun kunne få foreldre som virkelig bryr seg om henne og kan gi 
henne all den kjærlighet og omsorg et barn trenger.                                                                                                                           
Det er nå så fullt på Rejoice at vi måtte ommøblere litt for å få plass til henne. Vi trenger mye mer 
plass, og etter hvert et bygg som er mer praktisk enn det vi har nå.  Det vi har nå har vi andre og 
meget spennende planer med.                                                            
 

Julaften igjen                                                                           

Sandnes: En hel koffert med leker  

                                                                                                                                       
Bilde: Her er det mye å fryde seg over            Mae Mae har fått seg løve men ser litt undrende ut 
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Hun og familien har støttet arbeidet på Rejoice en god stund, og nå ønsket hun å møte oss hos 
datteren sin på Sandnes. Det ble et svært hyggelig møte med både mor og datter, og det kjentes 
nesten som vi hadde kjent hverandre en stund. Med seg fra Grimstad hadde hun en stor koffert med 
nye leker.                                                                                                                                                                       

Vi sa farvel med partnerne på Sandnes og satte nesen hjemover mot Bergen. Da vi åpnet kofferten 
hjemme på hytta var vi overveldet over alt det spennende som fantes der. Da vi kom til 
barnehjemmet ble det julaften, og det midt i året. 

Grusomheter!                                                                                             

Aroma: Uendelig ondskap og begjær 

Bilde: Et krøllet ark fra en bosstønne  i Tondo, skjuler en forferdelig historie. 

Et krøllet ark med tittelen «Missing» og et vakkert jenteansikt, skjuler en mer grusom historie enn jeg 
kunne forestille meg.                                                                                                                                                   

Det begynte å bli kveld og de var to jenter sammen, mamma ringte og sa at nå måtte Kjersti komme 
hjem. Hun forlot bygning 30 i Aroma og skyndte seg hjemover til bygning 2 i Happyland. Snart 
bestemte foreldrene til Josephine seg for å gå å hente vann, og like etter dukket det opp en mann 
som tok henne med seg ut av bygningen. I ettertid vet vi at de gikk til et annen leilighet i samme 
området av Aroma.                                                                                                                                                     

Nå begynte en desperat jakt for å finne henne, det ble hengt opp plakater i hele området men ingen 
hadde sett henne eller visste hvor hun var. Ikke før det begynte å bli en stank i en av bygningene, 
lukten kom fra et rom som tidligere tilhørte en familie vi har hjulpet tilbake til Mindanao. Døren ble 
åpnet og foran dem lå jenten. De to mennene hadde skåret over halsen hennes med en barberkniv 
etter at de hadde voldtatt henne.                                                                                       

Alkohol, begjær og pur ondskap er en grusom blanding. Hele denne saken er så vond at den er til å 
gråte av! Vi prøvde å få kontakt med familien, men de ønsket ikke å snakke med noen. Ønsket de 
hjelp fra oss, var vi mer enn villige til å hjelpe.                                                                                               

Familiene som har vært involvert i disse grusomhetene, har vært nødt til å rømme Aroma. Faren for 
blodhevn er overhengende. 
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Hjemmesiden vår er «nede»                                                                        

Manila: Alt nyhetsstoffet er borte 

Noen ganger blir en litt overrasket over hvor uansvarlige noen som tar på seg å drifte andre sine Web 
sider kan være. Vi fikk nettopp en melding lydende; «Alt nyhetsstoffet på hjemmesidene deres er 
slettet. Serveren er nede og vi har ingen back-up, dere kan slippe å betale rekningen for i år» Vel, vel 
sier vi – kanskje er det samtidig tid for nye og mer moderne web sider, denne gang på en skikkelig 
server ;-) 

Nadines første bad                                                                       

Muntinlupa: Et nytt mål er nådd 

                                
Bilde: Nadine sammen med noen av de andre koser seg i sommervarmen. 

Svært mange mennesker følger livet til Nadine. Hvordan går det med henne, og når skjer det noe 
nytt? Er hun frisk og legger hun på seg?  

Ja hun legger på seg og har det bra, det er en stund til neste operasjon Vi har måttet holde Nadine 
borte fra både badestamper og svømmebasseng, pga tykktarmen som har hengt nedover det ene 
låret. Nå kan hun endelig bade og svømme, det var noe av det første hun fortalte oss at hun gledet 
seg til da hun hadde fullført sin siste operasjon. Det er virkelig herlige sommerdager for Nadine! 

JAM                                                                                                    

Tondo: Samlingene blir stadig mer populære 

    
Bilder: En herlig gjeng ved inngangen til Manila Zoo                          Tenk å få mate noen av dyrene! 



«For han berger de fattige som roper om hjelp, de som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder 
de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne» Salme 7 

Det kommer stadig flere barn på JAM samlingene våre, noe som gleder oss veldig. De koser seg og 
lærer noe nytt hver gang, de har mye gøy sammen og alt fra konkurransene til bibeltimene er 
toppen. Jade og Raffy er fenomenalt gode ledere og barna bare elsker dem.                                                       

Vi dobler nå antall samlinger hver måned, selv om Jade og Raffy ikke har all verden med tid i tillegg til 
alt ansvar de allerede har. Barna er så begeistret for JAM at de aller helst ville de hatt samlinger hver 
eneste dag.                                                                                                                                                               
De var nettopp på tur, alle sammen - til Manila Zoo, for dem en garantert Megasuksess. 
Kjempekoselig og veldig viktig å komme seg bort fra Tondo og se noe annet enn fornedrelse i blant.                                                                       

Vi fikser opp i Tondo                                                                               

Manila: Endelig ser kontoret vårt bra ut! 

Bilde: Kjekke medarbeidere i spisedelen av kontoret vårt i Tondo. Mye lysere og mer trivelig enn før 

Det er svært mye aktivitet på kontoret vårt i Tondo, så mye at det fører til stor slitasje. Dessuten har 
lokalet vært malt i en alt for mørk farge – det virket tungt og trist! Da vi fikk dette kontoret for flere 
år tilbake, brukte vi lite penger på inventar og malte det aldri, det lider vi under i dag. Både stoler og 
annet inventar er helt nedslitt.  

Vi har heller ikke denne gang brukt mye penger men føler vi har fått kontorutstyr som vil holde 
ganske mye lengre. En annen ting vi lenge har ønsket oss er en kjøler til medisinene våre, det har vi 
fått nå. Det gjør at levetiden på preparatene blir lengre, dette gjelder spesielt alt på flasker. 
Glassdøren på det nye skapet gjør det også lettere å holde oversikt og gjør det lettere å finne det vi 
leter etter. 

Hjemme i Norge                                                               

Fedrelandet: Mye besøk, familie og kontorarbeid! 

Vi er tilbake på Filippinene etter en del uker hjemme i Norge, herlig å komme hjem til familie og 
venner. Det er også viktig å holde kontakten med støttepartnere nedover på Vestlandet og 
Sørlandet.   

Vi var heldige å få låne en god bil i 14 dager og bestemte oss for å gjøre unna den årlige rundreisen. 
Disse turene brakte oss til Norheimsund, Austevoll, Stord, Sandnes, Bryne og Søgne.
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Bilde: Bjørg på tur sammen med Mia og barnebarn og blant venner på Sørlandet, sånne ting er høydepunkter i løpet av sommeren. 

Overalt møtte vi herlige venner og partnere, og i Søgne ble det til alt overmål tid til en fantastisk tur 
ut til gamle, vakre og ærverdige Ny Hellesund. Tusen takk til dere alle, dere gav oss herlig fellesskap 
og noen uforglemmelige opplevelser.  

Vi er heldige som har både venner og partnere – tusen TAKK til dere alle! Takk også for alle gaver og 
bidrag på veien. 

Økonomi                                                                                         

Manila: Mye å glede seg over 

Vi har så mye å være takknemlige for, Gud er god hele veien. De store gavene fra Søgne hvor vi 
mottok 165 000 kr i mars, har vært en stor velsignelse for oss men vi har også fått flere andre større 
gaver gjennom sommeren. Når det er sagt glemmer vi selvfølgelig ikke alle våre partnere som bærer 
arbeidet videre måned for måned, det er dere som er «hverdagsheltene» våre. Tusen takk til alle!! 

Flere nye og store utfordringer ligger foran oss, ting som krever mye mer ressurser enn det som har 
vært vanlig frem til nå. Vi vet at det finnes penger til det også. 

Akkurat nå er det et nytt skoleår og elevene skal ha nye skoleuniformer og skolemateriell. Det blir det 
alltid penger av, selv om vi bestreber oss på å holde kostnadene nede. 

HUSK vi trenger også faddere til våre 36 nye førskole elever og flere av barna på Rejoice. Hvis du 
interessert vær vennlig å ta kontakt med Bjørg på bjorg@4pforpeople.org. 

Her er våre kontonummer 

 4 P For People    3632 56 29589  

 Rejoice - barnehjemmet                      3624 33 23260     

 Vårt personlige    3624 13 21767 

En stor klem fra oss her i Manila.                                                                                                                                        

 

Bjørg og Ingar     
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