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Sogneprestens hjørne
Hvis vegger kunne fortelle.....
Hvis veggene i Båtsfjord kirke kunne fortelle, hva hadde de fortalt? Jeg tror de ville fortalt
mye om levd liv, om barn som har løpt opp og ned midtgangen, eller krøpet under og klatret
over benkene, om alle de fine menneskene som har vært der og tatt rommet og bygget i bruk.
Fortalt om glede, latter og mye liv. Om barnegrupper av ulike slag, om jenteklubben og
gutteklubben, om førskolegruppa, om Barnegospel og Mini Ten-Sing og kirka som
overnattingssted. Videre om speidere, ungdomsklubben Mølja, om Ten-Sing, om
konfirmantundervisning, om fotogruppa og aktiviteten i mørkerommet, om Unge Voksne,
hobbykvelder, om menighetskvelder, temasamlinger, møter i kirkeforeningene og i
menighetsrådet. Om samtaler om bruken av kirka og drømmen og håpet om byggetrinn 2 –
som endret seg til arbeid med menighetshuset og om de som utarbeidet «lecastein-bevis».
Videre kunne de fortalt om konserter med dyktige lokale aktører og de som kom utenfra, om
«Det gode landet», om gudstjenester, om alle de som har blitt døpt, om konfirmasjoner og
bryllup. Men de ville også fortalt om sorg og savn, om livets mange utfordringer, om livet
som ikke alltid ble slik drømmen var. Midt i sorgen og savnet kunne de også fortalt om
omsorg, fellesskap og støtte, om hender som møttes og var der for hverandre og om det å bli
sett.
Glassmaleriet kunne fortalt om alle de som har beundret kunstverket, alle som har hvilt
øynene sine på det, fulgt farger, former, figurer, og at det var godt.
Helt foran i kirka på alteret er korset, et særegent kors som også gir uttrykk for levd lev og
livet som er, om Han som er og som er den helt sentrale i kirkerommet.
Mange mennesker har kommet og gått og kommet igjen,
inn i kirkerommet, mange ulike og fine mennesker –
og korset har vært det samme.
Korset som er Jesus sin signatur,
Jesu sitt merke og symbol,
et symbol på Jesu liv,
at han ser oss og vil være sammen med oss.

Menighetsrådet la planer og ønsket at kirka skulle fylles med liv, med mennesker gjennom
hele 2021 for å markere at kirka har vært i bruk i 50 år.
Livet tar av og til noen vendinger vi ikke helt ønsker eller planlegger. Kirkejubileet ble heller
ikke slik vi ønsket, men like fullt har kirka også dette året vært fylt av mennesker i ulike aldre
og i ulike sammenhenger.
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Jubileumsgudstjeneste for Båtsfjord kirke 50 år

Prost Jan Brastein, prest Anne Kirsti Kjenne, biskop Olav Øygard og Marita Tiberg

Båtsfjord Damekor
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Etter gudstjenesten inviterte menighetsrådet til kaffe og kaker på Pensjonisten.

Takk til elever fra videregående skole som hjalp til med oppdekning og rydding.

Gudstjenester fremover
Søndag 9. januar
kl.11.00
Båtsfjord kirke
Søndag 23. januar
kl.11.00
Båtsfjord kirke
Søndag 30. januar
kl.11.00
Båtsfjord kirke
Søndag 6. februar.
kl.11.00
Båtsfjord kirke
Søndag 13. februar
kl.11.00
Båtsfjord kirke
Gjør oppmerksom på at noen gudstjenester kan bli endret til kl.18.00
Gudstjenester annonseres i tillegg med plakater og på facebook siden til
Båtsfjord menighet
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I møte med begrensninger og hindringer er dette noe
vi kan få hvile i. Når vi feirer julens mysterium, at Gud
ble menneske, feirer vi at barnet i krybben viser oss
en Gud som kommer til oss uten å bli begrenset av
våre begrensninger. En Gud som oppsøker oss der vi
er. En Gud som tar bolig iblant oss, og som blir en av
oss.
Når vi samles til julegudstjenester, er det godt og
riktig. Det er godt å komme sammen og lovprise den
nyfødte Gud og det er riktig å komme til
gudstjenesten for å gjøre det. Det er mer enn en flott
juletradisjon. Det er tilbedelse og takknemlighet. Men
det er ikke absolutt nødvendig. Det ble jul i fjor også,
selv om mange av oss ikke hadde mulighet til å
komme til kirke.
Gud trenger ikke julegudstjenester for å komme til
oss. Gud kommer til oss selv om vi sitter alene. Gud
kommer til oss om vi er samlet med storfamilien. Gud
kommer til oss om vi sitter i en fullstappet kirke midt i
bygda. Gud ble menneske, og Gud tar bolig iblant oss.
Derfor kan vi gå inn i enda en julehøytid der
usikkerheten vil prege oss, med visshet om i alle fall
en ting: Gud er midt iblant oss!

Biskopens juleandakt

Vi håper og ber om en julefeiring der vi kan ferdes
fritt. Vi håper og ber om fulle julegudstjenester der vi
sammen kan feire barnet i krybben. Vi håper og ber
om at vi kan bevege oss slik gjeterne på marken
kunne. Vi håper og ber om at ingen trenger å sitte
alene i jula, i frykt for smitte. Vi håper og ber om at vi
kan samles og synge med englene på marka: «Ære
være Gud i det høyeste, og fred på jorden». Vi håper
og ber om en jul slik vi er vant til å feire den.

Gjeterne dro inn til Betlehem for å se barnet som var
født. Dette enkle faktum har jeg i alle år tatt for gitt og
ikke tenkt noe mer over. Nå er det noe jeg biter meg
merke i. For vi har ikke kunnet dra for å møte andre
mennesker som vi har ønsket i det siste. Heller ikke de
nyfødte. Når disse ordene skrives, er det fremdeles
usikkert hvordan denne julefeiringen blir. Rundt oss
her i nord er smitten nå økende. Kan vi samles slik vi
vil, eller er må vi av hensyn til smittevern feire jul
enda en gang uten å kunne samle oss slik vi ønsker?

For vi skal uansett feire! Vi skal feire fellesskapet Gud
skapte den natta i Betlehem. Fellesskapet som bryter
alle grenser og når oss selv når vi holder avstand. For
Gud kom til oss. Gud kommer til oss. Gud er hos oss.

Vi kjenner nok alle fremdeles på følelsen av isolasjon
fra nedstenging av samfunnet og sosial avstand
gjennom lang tid, og fremdeles må leve med
usikkerhet om smitten igjen vil føre til at vi ikke kan
møtes. Da blir gjeternes pilegrimsreise til barnet i
krybben ekstra dyrebar og vakker. Samtidig som det
blir enda viktigere å huske at den viktigste bevegelsen
denne natta i Betlehem for 2000 år siden, ikke var
gjeternes vandring, reisen til Maria og Josef eller
englenes forflytning, hvordan nå enn de gjorde det.
For det var Gud selv som gjorde den viktigste
bevegelsen!

«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så
hans herlighet»
Jeg ønsker alle en velsignet julehøytid!
Biskop Olav Øygard

«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss»
Gud kom til oss. Gud ble en av oss og var til stede midt
mellom oss mennesker. Det var ikke menneskene som
måtte komme til Gud, men Gud som kom til
menneskene.
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ENDELIG mulighet for Trilletreff igjen
Da landet stengte ned grunnet koronarestriksjoner i mars 2020 ble det stopp på
Trilletreff på menighetshuset, men i slutten av mai klarte ikke småbarnsmødrene å vente
lengre!
Mødre som tidligere hadde deltatt på Trilletreff med barn som nå var blitt storesøsken,
tok selv kontakt med menighetspedagogen;
«Ingvill, vi har jo ingen smitte i Båtsfjord
så vi kan vel klare å gjennomføre Trilletreff
med smitteverntiltak?
Vi vil ikke vente lengre!
Hva om vi møtes på menighetshuset,
spriter oss og registrerer oss ved ankomst,
tar med barnets egne leker
og selvsagt lar vær å møte om vi er syke?
Det må vel gå fint?
Hvis du lager ei ny Trilletreff-gruppe
på Facebook, skal vi få lagt inn de mødrene
som nå er hjemmeværende med barn»
Menigheten er VELDIG GLAD for initiativ, og torsdag 3. juni starta vi opp igjen, etter 15
mnd. med trilletreffpause.
Siden i sommer har 15 mødre vært innom på menighetshuset på Trilletreff med barna
sine. Ekstra koselig er det når utflytta Båtsfjordjenter kommer på Trilletreff når de er
hjemme på besøk hos familiene sine.
Emma,
Sunniva,
Maja,

Luna
Astrid,
Otilie
Ellie
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KONFIRMANTFOTO 2021

Bak: Aurora L. Pettersen, Cicilie Jørgensen, Charlotte Mikalsen,
Midten: Even Johnsen, Elias E. Hellander, Trym K. Slapø, David H. Eriksen
Foran: Mali E. Eriksen, Amanda Miller, Ane N. Anvik, Julia Myreng
+ Menighetspedagog Ingvill Robertsen og sogneprest Anne Kirsti Kjenne

Mandag 27.9, tre uker etter at de siste 6 var
konfirmert (5.9), inviterte vi til avslutning
for 2021 konfirmantene.
Rett etter skoletid ble det servert pizza på
menighetshuset, bildene Gøran Nilsen tok
14.9 ble vist frem, og det offisielle bildet
(øverst på siden) ble valgt ut av gjengen.
Vi takker Båtsfjordkonfirmantene 2021 for
et minnerikt konfirmant-år og ønsker dem
lykke til videre i livet.
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4 og 6 års bok utdeling
I Båtsfjord menighet har vi i trosopplæringa utdelinga av både 4 års bok og 6 års bok. Begge utdelingene
har en samme organisering, med en torsdagssamling og en søndagssamling, hvor selve bokutdelinga skjer.
6 års bok utdelinga skjedde i 2021 samme
uke som skolen starta. Torsdag 26.8 var
5 barn og 7 foresatte samla i kirka og
på menighetshuset. Det ble tent lys i
globen for alle barna og alle de voksne,
6 åringene fikk stjerne med navnet sitt på,
aktivitetsbok og ballong, og de ble også
presentert for skattekista som brukes
på Sprell Levende-undervisning.
Barna fortalte glede og fornøyde om den
fine skolestarten de hadde hatt.
Etter samlinga i kirka gikk alle over på
menighetshuset og spiste kveldsmat
før de dro hjem.
I år deltok Emma, Jørgen,
Rudi, Odin, og Emilian på opplegget.
Selve bokutdelinga foregikk
på gudstjeneste med dåp,
29.august 2021.
.
Årets 4 års-samling foregikk torsdag 25.11.
2017-årskullet har mange flere barn enn 6
-årskullet (2014), og til tross for en del
sykdoms-frafall fikk hele 10 barn utdelt 4
års-boka 1. søndag i advent.
Også på denne bokutdelings-gudstjenesten
var det dåp, noe som passet perfekt med
temaet for trosopplærings-tiltaket for 4
åringer; nemlig dåp.
De 9 barna som deltok på torsdag laget de
flotte kjøleskap-magnetene som er avbildet
til venstre.
På 4 års bok utdelings-gudstjenesten var
Luna, Adelen, Aurora, Alma, Bjørnar, Mia P,
Marcus, Mia L. og Jørgen til stede.
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Julefortelling for barnehagene
I desember er menighetspedagogen på besøk i begge barnehagene 1. og 2. mandag i
advent, og så kommer våre to barnehager sammen på besøk i kirka 3. uka i advent.
Adventsamlingene både i barnehagene og i kirka varer i ca. 20 min, og da formidles
historien om Jesu fødsel, som er grunnen til at vi har fridager fra barnehagen og juleferie
i Norge i desember.
Vi starter samlingene med å tenne lys på adventsstaken, telle ned søndager til julaften
mens vi synger «Nå tenner vi det første lys».
På første samling forteller Ingvill historien
om engelen Gabriel som besøker Maria og
Josef og ber dem være mamma og pappa til
sønnen hans som skal komme til verden.
Hun forteller om keiser Augustus som
befaler folket om å skrive seg inn i manntall,
og som fører til at det er fult på alle
overnattingssteder i Betlehem, og at Jesus
derfor blir født i en stall, og hvor han får
ligge i dyrenes matfat; krybba.
Alt visualiseres på flanellograf.

På andre samling får barna høre om de
første som får møtt Jesus-barnet; gjeterne som passer på sauene sine utenfor byen, og
de tre vise menn som kommer med gull, røkelse og myrra i gave til Jesusbarnet. Disse
vitnene forteller videre om det de har sett og hørt, noe som gjør at vi også 2000 år etter
får høre denne historien.
Tredje samlinga foregår i kirka og
der gjentas fortellingen barna har
fått formidlet i barnehagene, men
her er begge delene slått sammen.
I tillegg har vi organist med, og
sangene vi har øvd på når vi hadde
samlingene i barnehagene; Et barn
er født i Betlehem og Jeg er så glad
hver julekveld, synges også i kirka.
I 2021 hadde vi samlinga i kirka
tirsdag 14.12 og Matheo Pleym fra
skolegruppa i Klausjorda barnehage
var den heldige som fikk tenne
lysene på adventsstaken i kirka
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SFO SPRELL LEVENDE
I høst startet vi på nytt opp med Sprell Levende for
1.-4.klassinger en onsdag i pr. mnd., hvor to
konfirmanter er sammen med menighetspedagogen
i gjennomføringen av samlinga.
Vi benytter oss av skolens lokaler, og kjører dette
trosopplæringstiltaket i SFO-tiden.
Grunnet plassbegrensninger har vi satt et tak på
max 20 barn pr samling, og så melder barna seg
på til de SFO-ansatte.
I høst har vi hatt fult opp barn på samlingene.
Til venstre er foto fra desembersamlinga hvor vi
hadde skrellekonkurranse av mandariner.
I tillegg til å lese juleevangeliet i tegneserieformat
fikk deltakerne høre/se en rapp av julefortellinga:
http://vimeo.com/8387527
Oppgaveløsing i «Barnas»- bladet (som deltakerne alltid
får utdelt på samlingene) var like populært for
konfirmantene, som for barna.
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Båtsfjord Ten-Sing – reunion i 2022
Som del av kirkejubileet, ønsket vi et «Ten-Sing – treff», et reunion for tidligere medlemmer av Båtsfjord
Ten-Sing. Selv om 2021 snart er over, er ikke drømmen om et treff borte.
Båtsfjord Ten-Sing ble startet av daværende sokneprest Oluf Teinum på midten av 1970-tallet og holdt det
gående til et godt stykke ut på 2000-tallet, avbrutt av både kortere og lengre pauser. Gjennom Ten-Sing har
det vært mange som har fått erfaring og glede av å synge sammen, spille i band, eller mest det å være en del
av et fellesskap. I løpet av de årene Ten-Sing var i drift, var de i tillegg til opptredener og konserter i
Båtsfjord både på Finnmarksturné og på Norgesturné, og Båtsfjord Ten-Sing har samarbeidet med andre
Ten-Sing kor og vært en del av Finnmark Ten-Sing.

Bildene er fra siste
øvelse før Finnmarksturneen
i juni 1982.

Kanskje kan vi i løpet av høsten 2022 invitere til «Ten-Sing reunion»? Det er mange som har vært med i
Ten-Sing siden kor og band «så dagens lys». Dersom det er noen som kan tenke seg å være med å planlegge
en reunion-helg som forhåpentligvis kan inneholde mye mimring, men også mye sang og spill og en konsert,
ta kontakt med sokneprest Anne Kirsti.
Gode representanter for alle de som har vært med i
Ten-Sing bandet gjemnnom alle årene.
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Gravplassene i sognet
Båtsfjord nye kirkegård
Det praktiske arbeidet med utvidelse av Båtsfjord nye kirkegård startet opp i høst og vil fortsette så snart det
er mulig til våren. Anbudet gikk til Jan Nylund og Sønner. Kommunestyret innvilget finansiering av første
fase og plan for første del av utvidelsen er godkjent av Statsforvalter i Vestfold og Telemark.
Det startes med ferdigstillelse av 2 nye felt, felt P og Q i skissen under. Det er laget plan for totalt 8 nye felt
av variabel størrelse, i tillegg til en minnelund for urner og ett større driftsområde med garasje/servicebygg.
Det er også avsatt plass til litt grøntareal med passende beplantning. Det har kommet ønske om ett egnet sted
på kirkegården for å kunne minnes de som er gravlagt andre steder, dette er noe man vil finne plass til.

Arbeidet med utvidelsen er såpass stor at den må deles opp i flere faser. Det vil nok fremdeles kunne komme
noen endringer underveis. Gjerde mellom eksisterende og ny del vil bli fjernet og ett helt nytt gjerde rundt
hele område vil komme til slutt. Felt V, helt ytterst til høyre, har en annen utforming og retning for å
etterkomme behov til særskilt tilrettelagt gravsted for enkelte religiøse grupper.
Båtsfjord gamle kirkegård
Sent i fjor høst ble flere gravminner utsatt for hærverk. Båtsfjord Service fikk oppdrag med å sette disse opp på nytt, i
tillegg til å rette opp en del gravstener som sto i fare for å sige overende. Arbeidet ble fullført i løpet av høsten.
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Hamningberg kirkegård

I juni ble det foretatt befaring sammen med faglige rådgivere og arkeolog ved Troms og Finnmark
fylkeskommunen i forbindelse med restaurering av gjerde ved Hamningberg kirkegård. Representanter fra
Hamningberg bygdelag deltok også.
Gravplassen i Hamningberg ligger
innenfor ett område som i kommunens
reguleringsplan er definert som
Spesialområde – bevaring.
Med utgangspunkt i rapport fra fylkets
rådgivere vil det bli laget er plan for
vedlikehold og restaurering av gjerdet.
Dessverre ble høsten for kort til å
komme i gang med det praktiske
arbeidet. Alt brukbart materiale skal
tas vare på og kun det som er helt råttent kan skiftes ut. Materiale må bestilles på mål da dimensjonene ikke
er av dagens standard.
Bygdelaget har gjennomført mye dugnadsarbeid på kirkegården. Bl.a. er bua på kirkegården stelt opp, malt
og fått ny laget dør. I løpet av sommeren klipper, steller og planter de på kirkegården.

Gravplassmyndigheten

14

La Grace få fylle fem år

Anita Lamisoni har akkurat født sitt første barn. Hun har fått navnet Grace, for hun er både en gave og en nåde, forteller den stolte moren.

Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare en dag gammel. Omfavnet av morskjærlighet og nærhet etter
en god og trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre, mange barn i Afrika lever aldri til de blir fem år.
Av Anette Torjusen Foto Håvard Bjelland
Innerst i kroken på fødeavdelingen hører vi små forsiktige grynt. Da vi titter inn ser vi at det er Grace som er i ferd
med å våkne. Hun ligger trygt i mammas favn på en av sengene i salen. Bare timer har gått siden hun ble født.
– Jeg kjenner meg så lykkelig, Grace er mitt første barn, og det er så mye større enn jeg hadde forestilt meg. Jeg
håper hun får en trygg og god fremtid, det er alt jeg ønsker meg, smiler mamma Anita Lamisoni (24).
Høye dødstall
Grace er født i Malawi, på fødeavdelingen til helsesenteret Mbwatarika, som Kirkens Nødhjelp har bygd. Alt er godt
og trygt for Grace nå, men utenfor veggene venter et hardt liv og en beinhard statistikk. Mer enn nitti prosent av
barn som dør før de fyller 18 år, overleverer ikke sin femårsdag.
Malawi er et av verdens fattigste land, som står i mange kriser. Akutt vannmangel, tørke og flom gjør at tilgangen til
mat er kritisk. Så kritisk at Grace har femti prosent sjanse for at veksten hennes blir hemmet før hun fyller fem år. I
tillegg har pandemien også gitt et voldsomt oppsving i antall barneekteskap og tenåringsgraviditeter. I noen områder
har dette doblet seg.
Selv om tallene for barnedødelighet har gått kraftig ned, er de fortsatt dramatiske. I 2019 døde det 14.000 barn i
verden under fem år, hver eneste dag. Og hvor du blir født har mye å si. Barnedødeligheten er ni ganger høyere i
Afrika enn i Europa.
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En god start på livet begynner med en trygg fødsel, derfor har Kirkens Nødhjelp bygd fødeavdelinger flere steder i
Malawi. Samtidig som vi sørger for gode jordmødre.
Da Grace ble født var det Hilal Wasil (27) som var jordfar på vakt. Han tok imot Grace og hjalp Anita gjennom sin
første fødsel. Og Anita kan ikke få fullrost han.
– Jeg følte meg både trygg og ivaretatt på beste måte, så nå kan jeg faktisk si at jeg hadde en fin fødsel, selv om den
var lang og vond.
Hilal, som også er ansvarlig for svangerskapskontrollene, kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å komme seg
til en fødeavdeling. Han rykker også ut på motorsykkel til mødre som ikke når frem i tide.
– Vi ser at mange går over tiden, aborterer eller får massive blødninger etter fødsel. Derfor er det så viktig at gravide
og nybakte mødre blir fulgt tett opp.
Anita får bare en natt på sykehus før hun må reise hjem, det er mange som skal føde og kamp om plassene. Totalt
dekker fødestuen 3000 husholdninger.
Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og glede over Jesu fødsel. En fødsel som mest sannsynlig var en tøff erfaring for
unge Maria. I en stall, i en fremmed by, langt borte fra familien. Hadde hun en fødselshjelper?
Jesus overlevde både fødselen og flukten den lille familien måtte legge ut på etter hvert. Vi antar
spedbarnsdødeligheten var stor. Jesus overlevde spedbarnstiden på tross av den urolige verden han ble født inn i.
2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 dager står for nesten halvparten av dødsfallene blant barn under fem år
(tall fra 2019) Mange fødes fortsatt i krig, konflikt, vannmangel, sult og fattigdom.
Vårt oppdrag er å redde liv og kreve rettferdighet for disse, slik vi gjør i Malawi. Vi kan være med og gi nyfødte Grace
og andre barn en trygg fremtid. Sammen med deg og dem kan vi bygge flere fødeavdelinger og sørge for tilgang til
mat, rent vann, vaksiner og utdanning. Sammen forandre. Slik at flere får fylle fem år.
SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE:
Vipps et valgfritt beløp til 2426.
-Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner.
Gavekonto: 1594.22.87248

16

Slekters gang
Dåp

11.07 Runa D. Didriksen, Hamningberg kapell
08.08 Otilie Kollstrøm Pettersen
22.08 Astrid Irene Eriksen
19.09 Maja Jakobsen
14.11 Luna Stulaite Kriauciunaite
28.11 Abel Egon Utne Kollstrøm
04.12 Kristoffer Kane Utne Svebakken
04.12 Natalie Elisa Berge

Jordfestelser

26.03 Solfrid Anne Henriette Nervik
05.05 Ragnar Åge Tiberg
08.06 John Einar Andreassen
09.06 Eivind Severin Hansen
23.06 Ellinor Katinka Eriksen
23.06 Jack Ronald Eriksen
13.07 Roar Herløv Kristiansen
10.08 Oddvar Marelius Mikkelsen
19.08 Kai Sigurd Åsjord Larsen
24.08 Aud Johanne Kristensen
21.09 Yngve Antonsen
01.10 Magne Rasmussen
08.10 Oddvar Bruvoll
12.10 Anne Martha Risan
19.10 Karen Vigdis Sørnes
02.11 Unn Nystad
16.11 Hermann Olsen
16.11 Kirsti Paula Olsen

Fra 11. juli til 20 desember har totalt 9 barn blitt døpt.
Deltagelse i kirkelige handlinger som har skjedd ved offentlige seremonier er ikke taushetsbelagt,
men alle har rett til å reservere seg mot offentliggjøring.
Vi minner om

Båtsfjord menighets blomsterfond som ble opprettet med formål å

forskjønne kirkegårdene våre. Fondet gir en mulighet for å uttrykke medfølelse i forbindelse med
dødsfall og begravelser. I stedet for blomster/kranser kan man kjøpe ett minnekort som fylles ut
og gis til de pårørende. Kortene er trykt opp i farger med 2 varianter, ett med motiv av Båtsfjord
kirke og ett med motiv fra glassmaleriet i kirken. Minstebeløp er kr. 50. Kortene kan kjøpes ved
menighetskontoret og vi er behjelpelig med utfylling og levering av kortene.

⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙⸙
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Båtsfjord menighet har samarbeidsavtale med HimalPartner, og støtter deres
misjons- og bistandsarbeid i Nepal.

Hvordan ville historien om det lille barnet i krybben blitt fortalt av Maria selv? Hva ville Gud
vise oss da han valgte en ung jente til å bære barnet fram? Av og til savner jeg et Marias
evangelium. Mor til himmelens kongesønn sto i en vanskelig situasjon da hun skulle bære
barnet frem. I tillegg var det ikke mange som ville gi henne husrom. Det må ha vært en veldig
tøff situasjon å havne i.
Hvem er i samme situasjon i dag?
Kvinner som reiste seg da de fikk muligheten. Det finnes historier om kvinner som klarer å
reise seg fra en vanskelig tilværelse. Flere av dem har fått hjelp i et av våre prosjekter.
Kamala ble utsatt for menneskehandel som barn. Som voksen levde hun et liv på gata. Etter å
ha banket på dørene til ulike krisesentre hadde hun egentlig gitt opp håpet om å få hjelp. En
dag ble fortvilelse snudd til håp.
Hun fikk hjelp av vår partnerorganisasjon Koshish som tilbyr husrom og pleie til kvinner som
sliter. Flere av kvinnene hentes fra et liv på gata. Noen av dem er utsatt for menneskehandel.
Kismati ble forsøkt giftet bort i en alder av 14 år. Hun var fortvilet over situasjonen og trodde
alle drømmer var knust. Heldigvis kom ungdomsklubben hun gikk på henne til unnsetning.
Lederne ved denne klubben var bekymret over at hun ikke hadde vært der en stund. Dette
resulterte i at de oppsøkte familien og på den måten fikk vite om situasjonen Kismati sto i.
Enden på visa var at foreldrene ble overtalt til å ikke gifte bort den unge jente. Nå er Kismati
tilbake på skolebenken.
Ungdomsklubben som hjalp henne er støttet av United Mission to Nepal (UMN), vår største
partner i Nepal. Du kan lese historien om Kismati i dette bladet.
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Rom i herberget
Hvert år strikker vi «Kamalas engler» som en påminnelse om alle kvinner som lever et liv på
gata. Det har blitt en viktig tradisjon som hjelper oss å spre budskapet om at vi aldri må slutte
å hjelpe kvinner som ikke har noe husrom. Englene selges til inntekt for kvinner i Nepal.
Uansett om du er med på strikkedugnaden eller ikke, kan det være fint å sende en tanke til alle
de kvinner som trenger at vi hjelper dem et lite skritt på veien til et bedre liv. Resten av
arbeidet gjør de selv. Det er fint å kunne gi rom i herberget en liten stund, for så å kunne
oppleve at nettopp de som fikk husrom klarer å gjøre det beste ut av livet sitt.

Båtsfjord menighet ønsker alle lesere en god og fredelig jul

19

20

