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FREMTID OG HÅP 
Uansett hvor vi er født, ønsker vi en trygg 
fremtid for oss selv og våre barn. En fremtid 
med like muligheter for alle. 

Klimaendringene angår oss alle, men rammer 
de fattigste hardest. Å bevare skog er viktig 
for å bremse klimaendringene. I samarbeid 
med religiøse ledere tar vi vare på urskog 
som er i ferd med å gå tapt. Vi planter ny skog 
og lærer opp befolkningen til å ta vare på 
naturen. 

Tilgang til tilstrekkelig rent vann redder og 
forandrer liv. Siden TV-aksjonen i 2014 har 1,7 
millioner mennesker fått tilgang til rent vann. 
Blant annet har bønder i Etiopia tredoblet sine 
avlinger takket være et nytt vanningssystem 
til åkrene.

Kampen mot barnedødelighet har skutt 
stor fart, og takket være massiv innsats 
er 50 millioner barneliv spart de siste 15 
årene. I land som Malawi og Etiopia støtter 
vi utdanningen av jordmødre og bygging av 
fødselsklinikker, også utenfor allfarvei.

Kampen for en rettferdig verden fortsetter. 
Vi har blikket festet på fremtiden, en fremtid 
uten fattigdom, urettferdighet og nød. Og vi 
har håp fordi vi ser at det nytter.

Tusen takk for din støtte! 

Og kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde 
mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»  

 (Matt 25,37–40) 
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Hvert år møter vi i Kirkens Nødhjelp histo-
rier om barn som fødes i krig, i konflikt, i 
fattigdom eller på flukt. I år har vi dratt til 
Etiopia, hjemlandet til årets fredsprisvin-
ner, et land som har gjort et byks mot de-
mokrati og fred de siste to årene. Arbeidet 
for bedre helse og høyere levealder har 
vært betydelig lengre. Gjennomsnittlig 
levealder var 45 år i 1991, og i 2016 var 
den 65 år. I år 2000 døde 143 av 1000 barn 
(90 % av disse var under fem år). I 2017 
var antall døde 58 av 1000. Årets nyfødte 
etiopiske barn har håp om å leve lenge i 
landet, og vi krysser fingrene for at freds-
prisvinner Abiy Ahmed lykkes med freds- 
og forsoningsarbeidet i landet, som snart 
teller 100 000 000 innbyggere. 

«Verdens Beste Nyheter» er et nettsted 
som støttes av Kirkens Nødhjelp og vår 
ungdomsorganisasjon Changemaker. 
«Nyhetene fokuserer oftest på de dystre 
utviklingene i samfunnet, og vi mener at 
dette fører til passivitet blant befolknin-
gen. Det er altfor mange som tenker at 
det ikke er vits i å streike, kjøre mindre bil 
eller å stemme. Det kommer tross alt ikke 
til å utgjøre en forskjell uansett», skriver 
redaksjonen. Nettstedet skal vise at det er 

mulig å nå bærekraftsmålene, slik vi også 
nådde mange av tusenårsmålene til FN, 
deriblant annet en enorm reduksjon i bar-
nedødelighet.

Jeg har selv jobbet for å få vaksinert 
flere hundre millioner barn som styre-
leder i GAVI. Jeg vet at verden langsomt 
blir et tryggere og bedre sted med min-
dre ekstrem fattigdom. Jeg har selv vært 
i Etiopia og sett hvordan vannprosjektene 
våre gir rent vann til innbyggerne, husdy-
rene og åkrene. I denne utgaven vil dere få 
se hvordan Kirkens Nødhjelp gir helsetje-
nester til fødende kvinner i Etiopia. Unge 
mødre i Etiopia er like usikre som unge 
norske førstegangsfødende, og de trenger 
også god svangerskapsoppfølging, gode 
fødselshjelpere og hjelp til å få til ammin-
gen etter fødselen. Da blir de gode mødre 
til trygge barn, som kan utvikle Etiopia til 
å bli et av landene som i fremtiden ikke 
lenger trenger vår bistand. Det er blant 
verdens beste nyheter, det! 

God jul ønskes deg fra alle oss i Kirkens 
Nødhjelp

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER:

Født i fred
Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og 
organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom 
og urettferdighet.

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig 
for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til 
fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv 
og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger.

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organ-
isasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten 
intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens 
Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens største 
humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samarbeider med 
organisasjoner uavhengig av religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en rettferdig verden!
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Kirkens Nødhjelp er medlem i  
Innsamlingskontrollen

Norad støtter Kirkens Nødhjelps  
arbeid for en rettferdig verden

FORSIDEN: Én dag gamle 
Caaltuu fikk det travelt med 
å komme til verden, og den 
20 år gamle, nå nybakte 
moren måtte dra til det 
nærmeste sykehuset, Melka 
Oda i Shashamane i Etiopia, 
der hun fødte på et venterom 
som Kirkens Nødhjelp har 
støttet. Fødselen gikk helt 
fint, og nå kan ikke mor 
slutte med å stirre på den 
nydelige datteren sin.  

FOTO: Håvard Bjelland/
Kirkens Nødhjelp
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KJÆRLIGHET I HVER MASKE: I samarbeid med Folkekirkens 
Nødhjelp Danmark fikk vi selveste Arne og Carlos til å designe 
en geitegenser for oss. Det var under tsunamien i Japan for 
åtte år siden at det humanitære engasjementet til strikkeguru-
ene ble vekket. Da oppdaget de hvor mye de kunne hjelpe folk 
som trengte det, så lenge det var kjærlighet i hver maske.  

VIKTIG OPPFØLGING: I Etiopia sørger Kirkens Nødhjelp for 
oppfølging både før, under og etter fødselen. Også etiopiske 
kvinner trenger hjelp til å få til ammingen. Møt førstegangs-
moren Fatoma Fayasa og tobarnsmoren Besha Kedir, begge 
20 år, på en av klinikkene som Kirkens Nødhjelp støtter. 

MIDT I FLYTTINGEN: I Myanmar møter vi en hel landsby på 
flyttefot. De måtte rømme da etniske væpnede grupper og 
militæret dro kampen inn på gårdsplassen deres, og i seks år 
har de bodd som flyktninger på området til en katolsk kirke. 
Nå har de fått støtte av blant annet Kirkens Nødhjelp til å flytte 
inn i en skinnende ny landsby. Det de gleder seg mest til, er sin 
egen kjøkkenhage. 

FORSØK PÅ NY START: Nord i Syria går tyrkiske styrker inn 
i de kurdiske områdene, mens deler av Syria har hatt noen 
fredelige måneder. Mange flyktninger har allerede returnert, 
og flere kommer dersom de får høre at butikker, skoler og 
infrastruktur rehabiliteres. Kirkens Nødhjelps partner DERD 
har allerede rehabilitert hundrevis av leiligheter og skoler, men 
jobben er enormt stor. 
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  Irak:   
Masketerapi
	– Det sorte forteller at det ikke er noen mening med livet. 
Jeg har skrevet «meningsløst liv» på masken, for det er slik 
jeg føler det. Jeg er deprimert og klarer ikke å kontrollere 
tankene mine. Jeg er syk, men får ikke hjelp med ungene 
mine, som også sliter. Aktivitetene her hjelper, men det er ikke 
nok. Vi møtes for sjelden, svigerfar nekter meg å dra ut av 
huset, men jeg blir heldigvis hentet av Kirkens Nødhjelp for å 
dra på disse møtene.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

  Kongo:   
Fødd som flyktning
	Den 12 dagar gamle kroppen ligg nøgd på fanget 
til mor, totalt uvitande om dramaet familien har flykta 
frå. Esther Badjinabo frå Kasai i Kongo var gravid då 
familien måtte flykte. Babyen i magen hennar skulle 
etter kvart få det same namnet som Esther sjølv, men 
først måtte ei dramatisk flukt gjennomførast. Gjennom 
skogen og ned til nabolandet Angola i sør. Det var 
kampar mellom ein lokal milits i Kasai-regionen og 
kongolesiske styrker som tvang den vesle familien på 
flukt. No bur dei i flyktningleiren Louva, midt uti skogen 
i Angola. Kirkens Nødhjelp leverer vatn, har fiksa 
toaletter og bidreg med energi til dei som bur her.
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Etiopia/Norge:   
Fredspris vil hjelpe
	Kirkens Nødhjelps kontor i 
Addis Abeba er full av lovord for 
hva fredsprisvinner Abiy Ahmed 
har oppnådd på få år, og hvordan 
handlingsrommet til organisasjoner 
som Kirkens Nødhjelp har blitt 
betydelig forbedret i et land der 
man tidligere har måttet være 
svært forsiktig med hva man har 
gjort utad. Da Kirkens Nødhjelps 
partner biskop Abune Aregawi var 
på Olavsfestdagene i august, sa 
han at det råder en optimistisk og 
god atmosfære i Etiopia nå, men at 
forsoningsprosessen er skjør. 
– Fred er en felles verdi vi har, 
uavhengig av religion. Vi jobber med 
konfliktløsning på alle nivåer, fra ute 
i landsbyen til et formelt samarbeid 
med regjeringen. Kirken var en 
viktig aktør for å stoppe de etniske 
konfliktene, og det er fremdeles 
hovedfokuset vårt, sa Aregawi. 
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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  Myanmar:   
Bygger hus i bambus
	Ved Kutkai Baptistkirke lærer 12 ungdomsledere å sette opp et bambushus. 
Håpet er at de skal lære metoden videre til andre i landsbyen de kommer fra. I 
området er bambus gratis, og ved å behandle bambusen i et kjemisk vannbad 
øker holdbarheten fra 15 til 50 år. Når huset står ferdig i april, vil alt utenom 
taket være i bambus. Zau Seng Maw sier at kunnskapen kan komme ekstra 
til nytte for flyktninger som må flytte hjem til nedbrente landsbyer. Danske 
og norske Kirkens Nødhjelp har gått inn med en fjerdedel av kostnadene til 
byggeprosjektet, som vil koste rundt 30 000 kroner. 
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

  Vietnam:   
Jobber videre uten Kirkens Nødhjelp
	Kirkens Nødhjelp har de siste årene trukket seg ut av land 
som ikke lenger regnes blant de fattigste, og som UD/Norad 
ikke gir støtte til. Nå er det Vietnam-kontorets tur til å stenges 
etter 25 år. I Vietnam har man lyktes med å jobbe godt med 
religiøse aktører og i den prosessen faktisk fått et utvidet 
politisk handlingsrom for organisasjoner i Vietnam. Det var 
arbeidet med hiv og aids som ga Kirkens Nødhjelp den tilliten 
som var nødvendig, og nå er flere av partnerorganisasjonene 
våre i stand til å føre arbeidet videre. Så selvgående er 
partnerne blitt at de vil lansere en ny organisasjon samtidig 
som at Kirkens Nødhjelp trekker seg ut, der de ikke bare 
viderefører arbeidet, men også tar med seg store deler av de 
lokalt ansatte fra Kirkens Nødhjelps Vietnam kontor..
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Norge/Sør-Sudan:   
Digitaliserer gamle bilder 
	Norske myndigheter ga i 2011 et riksarkiv til Sør-Sudan. 
Nå står bygget ferdig og må fylles med innhold. Det hjelper 
denne vennegruppa av Sør-Sudan til med, og i høst var de 
i fotoarkivet til Kirkens Nødhjelp for å skanne inn og sette 
informasjon på bilder fra perioden de selv jobbet i Sudan.  
– Minnene kommer tilbake når vi ser disse bildene, og det er 
utrolig at de er like fine i dag, som for 30 år siden, sier Arthur 
J. Høyen og finner frem noen hundre dias tatt av fotograf 
Håkon Lislerud som nå havner i riksarkivet til Sudan. Her står 
Høyen sammen med Kjell Håkon Salicath, Kristen Fløgstad, 
Linda Thu og Hannele Fors fra Aust-Agder museum og arkiv, 
som skal bistå med selve skanningen. 
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Et barn 
er født
Et barn er født i Betlehem. Et barn er født i 
Norge. Et barn er født i Etiopia.

Uansett hvor vi er født, ønsker vi en trygg 
fremtid for oss selv og våre barn. Vi ønsker 
en jordklode med mat nok til alle og et trygt 
hjem, også for våre etterkommere. Vi ønsker 
en rettferdig verden med like muligheter for 
alle. Vi ønsker oss rent vann, næringsrik mat, 
vaksiner og legehjelp, trygghet fra krig og 
katastrofe, hjelp når vi er i nød.

Fremtiden begynner med en trygg fødsel. Og 
sammen med Kirkens Nødhjelp er du der 
hos våre minste søsken, der nøden er størst, 
der din julegave kan utgjøre den største 
forskjellen akkurat nå.

Gi en fremtid i julegave!
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“Selv fikk jeg ikke utdanning, men 
har et stort håp for datteren min.”
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Rom for morskjærlighet 
Som en oase midt i det kaotiske sykehuset ligger et lite rom med 
sengeplasser til seks nybakte mødre. Der får de ro, hjelp og hvile. 
Og kanskje øyekontakt med babyen sin for aller første gang.
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland 

Vi ser den lille bylten med én gang. 
I et mykt, blått teppe mot den glisne 
plastmadrassen på sengen av stål. 
Én dag gammel. Moren sitter bøyd 
over jenta si og blir aldri ferdig med å 
stirre. Små grynt, noen få bevegelser 
med hendene, før søvnen igjen tar over-
tak. Det er rolig, stille og kun mumling i 
rommet. Åpner vi døra, ser vi et folkehav 
av travle leger, pasienter og pårørende. 

VIKTIG Å FØLGE DEM OPP 
Det er ikke så rart at alle løper, for syke-
huset Melka Oda i Shashamane skal gi 
helsehjelp til 400 000 mennesker – på 
for liten plass og med for få ansatte. 
Men ett problem er løst, og det er hvor 
de skal gjøre av nybakte mødre. For 
det var en skikkelig nøtt. Det var ingen 
ledige rom noe sted på sykehuset. 
Løsningen ble å bygge et helt nytt bygg 
midt på gårdsplassen. Ikke stort, men 
akkurat passe, med støtte fra Kirkens 
Nødhjelp og samarbeidspartner Tamra. 
– For to år siden hadde ikke kvinnene 
som skulle føde eller hadde født, noe 
sted å være på sykehuset. Men takket 
være samarbeidet har vi nå dette rom-
met. Det er i bruk hele døgnet, sier dok-
tor Hawi Kidanu. 
Bare i august i år ble det født 500 babyer 
ved sykehuset.
– Det er så utrolig viktig at vi kan følge 

dem opp etter fødselen, slik at de kom-
mer i gang med ammingen, og får gitt 
barna vaksiner og helsehjelpen de tren-
ger, forklarer hun.
Siden pågangen er så stor, kan de kun 
være der i 24 timer etter fødselen.
– Vi skulle gjerne hatt dem der lenger, 
men vi får gjort mye på 24 timer, ikke 
minst fortalt dem om at vi har helse- 
stasjon og tett oppfølging av mor og 
barn på sykehuset.

EN HELT NY START 
Omringet av sin mor og søster ligger 20 
år gamle Fatoma Fayasa i en av de seks 
sengene. Selv om det verken er laken 
eller pute på plastmadrassen, har fami-
lien sørget for at hun ligger godt og mykt.
Hun skulle egentlig føde på en klinikk 
i landsbyen der hun bor, men én dag 
gamle Caaltuu hadde ingen planer om å 
vente. Under et besøk hos søsteren sin i 
Shashamane begynte plutselig fødselen. 
Da bar det rett til nærmeste sykehus. 
For 46 kilometer ble for langt å reise på 
humpete veier. 
– Jeg var veldig spent på hvordan det 
skulle gå, siden dette er mitt første barn, 
men det gikk så fint, smiler hun. 
Mange på hennes alder har allerede 
flere barn, men selv har hun vært nøye 
med prevensjon. 
– Nå passet det bra med barn. Nå var vi 

klare for å starte en familie, sier Fatoma, 
som jobber som bonde. 
Tre svangerskapskontroller har hun 
vært på. Hun har vært nøye med det for 
å ta vare på sin egen helse og babyen i 
magen. 
Nå nyter hun den første dagen som mor 
på sykehuset. 
– De ansatte på sykehuset har vært helt 
fantastiske mot meg. De har passet på 
både meg og babyen min her i dette rom-
met. Jeg har følt meg trygg hele tiden. 

Hun trekker frem den første natten som 
spesielt viktig. For det er ikke så enkelt å 
komme i gang med ammingen helt alene. 
– Jeg er så glad for jeg fikk være her 
med datteren min. 
Fatoma har store drømmer for Caaltuu, 
for hun har ikke så lang skolegang selv. 
Kun fire år. 
– Selv fikk jeg ikke utdanning, men har 
et stort håp for datteren min. Jeg har 
alltid ønsket meg mer utdanning og ville 
bli lege, men måtte jobbe på gården. Jeg 
synes det er så morsomt å lære. 

Nå er hun mor for aller første gang og 
sier hun har fått troen på en annerledes 
fremtid. 
– Det å ha fått en datter betyr en helt ny 
start. 
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Somali, Etiopia

Først er det den tørreste tørke.
Så kommer alt regnet som finnes
i hele himmelen. På en gang.
Jorden klarer ikke å ta unna.
Så gjør flommen det som flommer gjør.
Alt rives med strømmen
og livet klamrer seg fast.
Det er da unger alltid er unger.
Og unger vil alltid lære å svømme.

Bildet er fra foto- og poesiutstillingen «Ser alt du er». 
Den er laget av Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard 
Bjelland sammen med poeten Trygve Skaug.

Gi meg
en tro som flyter

når jeg legger
på svøm
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Livet ble snudd på hodet da Besha ble gift som 
15-åring. Fra å være et barn med drømmer ble hun en 
hardt arbeidende bonde med mann og barn.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Regnet har gjort det nesten umulig å 
komme seg frem. Vi er på vei til Gigesa, 
en landsby som ligger bare en halvtimes 
kjøring utenfor storbyen Shashamane i 
Etiopia. Men leire og store vanndammer 
gjør at bilen nesten ikke kommer frem. 
Til tider er landsbyen nesten helt isolert. 
Før hadde de verken helsehjelp eller rent 
vann.   
– Både helsehjelp og transport har vært 
et stort problem. Vi har også hatt mange 
sykdommer fordi folk har drukket urent 
vann. Kvinner har født hjemme, og det har 
ikke vært noen oppfølging i svangerskapet. 
Men nå er det gledelig å se at ting endrer 
seg i områdene vi jobber i, sier Dawit 
Biru, regionssjef i Kirkens Nødhjelps 
samarbeidspartner Tamra.  

TILBUD VED 16 KLINIKKER 
I Gigesa ligger nemlig en av 16 klinikker 
hvor det satses hardt på mor og barn med 
støtte fra Kirkens Nødhjelp. Vi kommer 
ikke helt frem og må gå den siste biten til 
klinikken. Regnet har sendt deler av veien 
ut i grøfta. Midt på en grønn slette ligger 
helsehuset, omringet av høyt gress.  
– En av tingene vi er mest stolt av, er at 
vi nå kan gi gravide og fødende kvinner et 

skikkelig tilbud, sier han.  
En sti gjennom det frodige gresset tar oss 
til et lite bygg i tre. Inne i bygget høres 
latter og barnegråt om hverandre. Praten 
går i ett. Om amming, fødsler og mat. 
Noen høygravide er også innom for en 
siste sjekk. 

Rommet er kun for mor og barn. Her skal 
de slappe av før og etter fødsel, og de skal 
få helsehjelpen de trenger.  
En av dem som vil ha råd om sønnen, er 
20 år gamle Besha Kedir. Åtte måneder 
gamle Rabira er hennes andre barn. Det 
er vanlig at unge jenter blir giftet bort 
tidlig fordi foreldrene bestemmer det. Det 
skjedde med Besha. Hennes drøm var ikke 
å gifte seg, men å få seg en utdannelse og 
en egen karriere. Livet er ikke så bra som 
hun hadde håpet på fordi det er mye slit 
på gården.   

– Jeg måtte gifte meg da jeg var 15 år. 
Da sluttet jeg på skolen for å bli bonde 
på fulltid. Det var utrolig trist, for jeg var 
så glad i å lære. Jeg likte skolearbeid, 
forteller hun.  
Besha hadde store drømmer for 
fremtiden. Hun ville bli sykepleier. Hun 

– Jeg jobber hardt for å 
gi barna et bedre liv 



16 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2019

ville jobbe på sykehus og hjelpe de syke.   
– Jeg har alltid vært opptatt av helse og 
ser for meg at jeg kunne ha gjort det bra 
som sykepleier, smiler hun forsiktig.  
Hun er ikke alene på klinikken. Det myldrer 
av kvinner med og uten barn. Høygravide, 
jordmødre og helsesøstre.  
– Jeg går ofte hit for å snakke om ting jeg 
lurer på. Jeg er utrolig glad for hjelpen 
jeg kan få her. Selv gikk jeg også til 
svangerskapskontroll her.  
Hun har to barn, men ønsker seg flere. 
Begge er født på klinikken, og hun føler 
seg sterkt knyttet til personalet og de 
andre mødrene som møtes der. Den 
gode oppfølgingen har gjort at hun ikke 
er bekymret for flere barn. Hun har også 
lært om prevensjon, slik at hun kan styre 
akkurat hvor mange barn hun bør ha.  

– Jeg vil ha tre eller fire barn. Det har jeg 
både råd og tid til å ta meg av. Livet mitt 
er ikke kjempebra, men jeg drømmer jo 
fortsatt om at det kan bli det, sier hun.  

HAR ALDRI FRI 
Ikke langt fra klinikken ligger gården 
hennes. Det at de har et helsetilbud så 
nært, setter hun stor pris på. Hjemme 
på gården har hun mais, honning, okser, 
kuer, poteter og det etiopiske kornet teff.  
– Her bor jeg, sier hun og tar oss med inn 
på gårdsplassen. 
Hagen er ganske stor etter etiopisk skikk. 
Her skal de nemlig ha plass til bursdager, 
bryllup og begravelser. I trærne henger 
det gammeldagse bikuber.  
– Jeg håper at vi en dag både kan få 
innlagt vann og elektrisitet på gården, slik 

at vi kan ha en mer moderne gårdsdrift.  
Ved inngangen ligger kjøkkenet, hvor hun 
hver dag har kaffeseremoni for familie og 
venner. Huset rommer to soverom og en 
stue. Hun er stolt av det de har, men livet 
er strevsomt, innrømmer hun.  
– Alle dagene går med til å lage mat, 
vaske og jobbe på gården. Jeg ordner mye 
i huset, og det blir mye på meg. Mannen 
min er ikke så flink til å hjelpe til hjemme, 
sier hun lattermildt.  
Når vi spør hva hun gjør når hun har fri, ler 
hun enda høyere.  
– Jeg har jo aldri fri. Jeg jobber alltid. 
Jeg jobber hardt for å gi barna et bedre 
liv. Og jeg elsker tanken på at de skal få 
utdanning og bedre liv, avslutter hun.
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Tre 
høydepunkter 

om dagen
Rykende fersk kaffe fra 
nybrente bønner på bålet. 
Få kaffetårer kan måle seg 
med den du får under en 
etiopisk kaffeseremoni.     
TEKST: Anette Torjusen   

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Er du riktig heldig, kan du bli servert kaffe 
tre ganger om dagen. For i Etiopia er det 
tradisjon for at den lages morgen, midt på 
dagen og til kvelds. Med en god neve pop-
corn og frøblandingen kolo til. 
En etiopisk kaffeseremoni er kanskje noe 
av det mest sosiale du kan oppleve i en 
landsby. Alle inviteres: venner, familie og 
fremmede. Diskusjonen kan gå høylytt, og 
det er lett å skjønne at etioperne er stolte 
av tradisjonen sin. 
Det er kvinnene og jentene i husholdnin-
gen som står for kaffeseremonien, som 
foregår ved enten bålet eller varmekilden 
de har i huset. 
Mens vannet koker i den tradisjonelle 
kaffekanna, som heter jebena, brennes 
bønnene i stekepanna. Deretter males de 
for hånd i noe som ligner på en morter, 
men som heter mukecha. 
Kaffen helles i kanna , hvor det får stå å 
trekke. Deretter er det klart for servering i 
små kopper som er fylt til randen. 
Så er det bare å nyte. 
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Klar for 
et nytt hjem
Roi Sa Awng er snart fire år gammel og klar for å flytte 
inn i et nytt hus. I hele sitt liv har han bodd som flykt-
ning på to rom sammen med foreldrene og fire søsken. 
Om en uke vil han kunne hjelpe foreldrene med å så 
grønnsaker til familien.      
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Det ble dramatisk da den myanmarske 
hæren oppdaget opprørsgruppen som 
hadde gjemt seg i landsbylederens hus. 
En nabo ble drept under kampene, og alle 
måtte flykte. Etter mer enn seks år som 
flyktninger er de nå klare for hus og hage.

OPPBRUDDETS TIME
Vi møter Roi Sa Awng og moren Daw Kai 
Htan i en flyktningleir under oppbrudd. 
Grisene er solgt, ting er pakket ned, og 
grønnsakene er høstet for siste gang. 
Det er få menn igjen i landsbyen. De er 
dratt i forveien for å gjøre klar hus og 
hage. Det er bare en uke til resten skal 
flytte etter. Stemningen i leiren er let-
tet. De gleder seg til å endelig få dyrke 
grønnsaker til egen husholdning. Gleder 
seg til å få bedre plass for barna. Ser 
frem til å få et permanent hjem. Noen 
er bekymret for at området de skal flytte 

til, ligger langt unna skolen til de eldste 
barna. Andre snakker om at det enda 
ikke er vann eller elektrisitet i den nye 
landsbyen. Men alle er klare for et nytt 
kapittel i livet. 
Daw Kai Htan er kona til landsbylede-
ren, som er en slags diakon for de andre. 
De er katolikker, og det var han som ba 
prestene i den romersk-katolske kirka 
om å få bo på området deres. Kirkens 
Nødhjelps katolske partner KMSS har 
hjulpet dem, også med å få penger til 
relokalisering. Men nå foregriper vi 
Htans dramatiske historie. Den begyn-
ner 16. desember 2012. 
– Mannen min var på gården vår en time 
unna landsbyen da 14 menn fra opp-
rørsgeriljaen kom og forlangte å få sove 
i huset vårt. Jeg sa nei siden mannen 
min ikke var hjemme, men de hørte ikke 
på meg. I løpet av den natta omringet 
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hæren landsbyen, og om morgenen da 
jeg stod opp for å lage mat til alle, be-
gynte de å skyte. Flere av geriljasolda-
tene var dratt inn til naboen for å ta det 
han hadde av mat, og naboen ble skutt 
av militæret. Jeg tok de to yngste barna 
i hver sin hånd og løp til brønnen utenfor 
landsbyen. Der møtte jeg de andre bebo-
erne, og vi ventet i håp om at de skulle 
slutte å skyte. Da vi kom tilbake til lands-
byen, var alt ødelagt. De hadde tatt alt vi 
hadde av ris, klær og redskaper. Det de 
ikke hadde klart å bære med seg av mat, 
hadde de kastet i vanntankene våre slik 
at det meste var ødelagt. Vi var så redde. 
Alle sammen sov i vårt hus den natta, 
men det var få som faktisk fikk sove, 
sier Htan.

FLUKTEN
Da mannen hennes kom tilbake om kvel-
den, ble han møtt av en skikkelig skyl-
lebøtte. Han burde ha vært der for å ta 
vare på dem, mente den skrekkslagne 
kona. – Noen må ta vare på åkrene også, 
ellers blir det ikke noe mat på oss, var 
det stoiske svaret hun fikk. Htan turte 
ikke bli i landsbyen, hun ville til mora si 
som bor på den andre siden av distrik-
tet. Det ville ikke mannen, for hva ville de 
andre si om han lot henne dra mens de 
andre var like redde og ikke hadde noen 
steder å flykte. Du får spørre de andre i 
landsbyen hva de vil, svarte Htan. Det 
gjorde han, og svaret var unisont. Ingen 
turte å bli værende, alle ville flykte. 
Ryktene gikk om at hæren ville brenne 
ned landsbyen fordi de hadde skjult ter-
rorister. Landsbysjefen tok da kontakt 
med de katolske prestene, som forbar-
met seg over dem, men som ikke kunne 
ordne med transport. 
– Vi spurte en lastebileier om han kunne 
kjøre oss. Vi var hundre stykker på det 
lasteplanet, mest kvinner og barn. Det 
tok tre timer å komme seg hit. Etter at 
naboen var begravet, kom mennene våre 
etter. Noen gikk hele veien, andre hadde 
motorsykkel, sier Htan. 
Den 19 desember, midt i juleforbere-
delsene, kom flyktningene til kirka. De 
første fem dagene bodde de i kirka, og 
senere hjalp menigheten dem med å 

sette opp de provisoriske husene. Det er 
en hyggelig leir, alt ser fredelig ut. Men 
en meter fra boligen står et ødelagt tre. 
Her havnet det en granat i fjor, får vi vite. 
Området vi besøker er langt fra trygt, 
selv om det tilforlatelig føles slik. 
– Det gikk bra med oss, vi hadde noen 
penger fra salg av mais, mens andre 
måtte flykte nesten tomhendte. Da vi dro, 
bekymret vi oss for barnas skolegang, 
men leirledelsen snakket med regjerin-
gen og fikk på plass en lærer allerede 
like etter jul. Ting har gått greit, men 
huset vi bor i, er bare 20 kvadratmeter, 
og det er lite plass til at barna skal gjøre 
noe her inne. Vi kan heller ikke bevege 
oss fritt. Er vi ikke her når det er matut-
deling, så får vi ingen mat, sier Htan. 
– Gleder du deg til å flytte?
– Veldig. Vi får en egen hage der vi kan 
dyrke selv, med en egen latrine. Jeg 
gleder meg veldig til selv å kunne be-
stemme hvilke grønnsaker jeg skal 
dyrke. Dessuten kommer vi nærmere 
min gamle landsby og gården vi hadde 
der, så da kan vi kanskje med tida dyrke 
ris og mais igjen. Når konfliktene roer 
seg. Da må vi rydde landet først. Nå er 
alt igjengrodd, sier Htan.

NYBYGGER
40 minutter med bil fra flyktningleiren 
ved kirka finner vi mannen til Htan i det 
nye huset. Labong Gam har fått opp lat-
rinen og rydder hagen. Han håper på å få 
sådd så snart som mulig, før regntiden 
kommer. 
– Sesongen er her snart, og vi har dårlig 
tid. Det er en litt for liten hage her, så vi 
må nok basere oss på andre inntektsmu-
ligheter også, for eksempel å lage red-
skaper for salg. Jeg er veldig takknemlig 
for å få hjelp til å få et nytt hjem. I forhold 
til hvordan vi har bodd i flyktningleiren er 
dette en veldig stor forbedring, sier han 
og viser stolt frem det nye huset. 
– Vi blir nok ikke ferdig før de andre 
kommer. Denne uka har vi hatt en vel-
signelsesseremoni. I dag får vi opp latri-
nen, og i neste uke skal jeg begynne med 
kjøkkenet. Det gleder jeg meg veldig til, 
sier Gam med et stort smil.   
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Tunlu kommer fra en landsby i Myanmar 
der militæret og etniske opprørsgrupper 
kriger om områdene. Metoden de bruker, 
er våpen og miner. Tunlu visste at militæ-
ret hadde lagt ut miner i åsen ved lands-
byen, men ble tvunget til å gå fremst. 

Tunlu visste han kom til å bli lånt ut til opprørsgrupper for 
bæring eller minerydding. Hver husholdning måtte gi fra 
seg en sønn, og Tunlu ble valgt ut da han var liten gutt.
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp  

Splintret liv
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– Vi som var valgt ut, var veldig redde. Vi 
ante jo ikke om de kom for å be om hjelp i 
tider med konflikter, og i så fall visste vi at 
det var veldig farlig for oss. De som går i 
front, blir drept først, sier Tunlu stille. 

PRØVDE Å NEKTE
Han var allerede gift og hadde to barn da 
geriljaen kom og krevde bærehjelp. Da de 
kom til åsen som militæret hadde advart 
dem om, prøvde Tunlu å nekte å rydde vei. 
Han fortalte dem at det var miner i åsen, 
men ble banket opp og tvunget til å gå 
først. Minen sprengte av ham den høyre 
foten, og militæret varslet landsbyen, 
som sendte en motorsykkel for å bringe 
ham til det lokale sykehuset. Etter et halvt 
år fikk han en ny protese.
– Forholdet mitt til kona mi ble helt endret 
etter ulykken fordi jeg ble funksjonshem-
met. Hun har dratt til Kina for å jobbe der. 
Venninnene som hun dro sammen med, 
er kommet tilbake, men ikke hun. Barna 
mine er hos moren min ved den kinesiske 
grensen. Jeg vet hvor kona mi er i Kina, 
men jeg vet ikke noe mer, sier Tunlu.

USIKKER FREMTID
Det er et stort stigma å være funksjons-
hemmet mann i Myanmar. En mann skal 
sørge for familiens levebrød, og kan han 
ikke det, er han en belastning og regnes 
ikke med. Den enkle opplæringen mine-
ofrene får, handler mye om å få tilbake 
selvfølelsen. Tunlu elsker å jobbe med 
hendene og lage små bambusgjenstander 
og håper det kan skape et levebrød for 
ham og familien. Hvor han drar etter opp-
læringen er slutt, vet han ikke. På grunn 
av tvangsrekrutteringen er antallet hus-
holdninger i landsbyen han kommer fra, 
halvert. Folk vil ikke gi fra seg sønnene 
sine og drar inn mot byene der konflik-
tene er mindre. Derfor lurer Tunlu på om 
han skal dra til moren og selge gjenstan-
dene i grenseområdet der. Ulempen er at 
tilgangen på bambus ikke er like god, og 
at han da vil tjene mindre dersom han må 
kjøpe bambusen. 
– Fremtiden min er usikker, men dette er 
min store sjanse til å få inntekter. Jeg kan 
ikke gjøre noe hardt arbeid lenger. Som 
risdyrker må jeg gå mye i vann og myk 
leire, og med protese går ikke det. Jeg 
savner barna mine veldig. Søsteren min 
sender meg bilder av dem hver dag. Jeg 
gleder meg til å se dem igjen, sier Tunlu.

Lærer barn å 
unngå landminer

Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens 
Nødhjælp i Danmark deler på bi-
standsarbeidet i Myanmar, et land 
der landminer er et stort problem. 

Myanmar er et av få land som ikke har 
undertegnet FNs minekonvensjon, og 
man regner med at 200 000 mennes-
ker lever i områder med landminer, 
halvparten av dem barn. Hele 7 av 14 
regioner regnes som utrygge, noe 
som gjør Myanmar til et av verdens 
tettest minebelagte land. 

KJENNER IKKE TIL FAREN
En undersøkelse som ble gjort i 2014, 
avslørte av tre av fire barn ikke hadde 
fått noe informasjon om landminer. 
Fire av ti kvinner trodde til og med at 
det var trygt å dulte borti en landmine 
med en pinne for å se om den var ek-
splosiv. 
– Barn kan lett tro at miner er leker, 
og det har vært mange dødsfall 
på grunn av miner i bakken eller i 
trærne. For å gjøre det lettere å få 
barn til å forstå hvor farlig det er og 
hva de skal gjøre i områder der det 
kan ligge miner, laget vi en egen opp-
læringsapp, sier Andreas Kiabys, 
leder for Myanmarkontoret.

LIVSVIKTIG OPPLÆRING
Mineproblematikken er ekstra van-
skelig i Myanmar. Det er ikke unor-
malt at de som «eier» minene, krever 
erstatning fra folk som tilfeldigvis 
tråkker på en landmine. Derfor er 
samarbeidet med lokale organisasjo-
ner svært viktig, og mineappen gjør 
det mulig for dem å vise barna med 
grafikk og spill hva de bør se etter, 
og hva de ikke skal gjøre i minelagte 
områder. Appen kan også brukes uten 
internettforbindelse i områder der 
man ikke har nett. 

Vil du teste ut appen selv? Søk etter 
appen Risk Education Myanmar. 

19. februar klokken 10.30 i fjor gikk livet til Mai 
Tunlu i tusen biter. 26-åringen hadde vært klar 
over at dette kom til å skje nesten hele livet sitt.
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Flere byer i Syria er ødelagt av bomber og granater. Mens verdens 
søkelys har flyttet seg til andre konfliktområder, hjelper Kirkens 
Nødhjelp til med å rehabilitere leiligheter, folk og lokalsamfunn.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

Etter åtte års borgerkrig er det ifølge 
Father Alexi to millioner barn uten sko-
legang og tre millioner funksjonshem-
mede. 13 av landets 18 millioner men-
nesker lever under fattigdomsgrensa. 
Halvparten av landets skoler er ødelagte. 
Syria har 6 millioner internt fordrevne 
flyktninger – i tillegg til alle syrerne som 
har flyktet til andre land. Noen, særlig 
de flyktningene som har hatt det aller 
dårligst, de i Jordan, Tyrkia og Libanon, 
har dratt tilbake. Resten venter på bedre 
tider i Syria, ifølge Father Alexi.
– Flyktningene er godt informerte. De rin-
ger hverandre og spør om hvordan det går 
med gjenoppbyggingen der de kommer 
fra. Klarer vi å tilby dem en bra pakke, 
med rehabilitering, infrastruktur, skoler 
og butikker, så vil de komme tilbake, tror 
Father Alexi, leder for den ortodokse kir-
kens bistandsorganisasjon DERD.

KNUSTE BYER 
DERD er en av organisasjonene som var 
til stede for å hjelpe også under krigen. 
Nå har de bedre tilgang til hele landet, 
og som mangeårig partner skal Kirkens 
Nødhjelp nå utvide samarbeidet. Father 
Alexi er ekstra glad for støtten. 

– De humanitære bevillingene er utrolig 
små i forhold til behovene. Problemet er 
opinionen. Jeg frykter at det vil bli vanske-
lig å overbevise den om at folk fremdeles 
trenger internasjonal støtte nå når medi-
ene har dratt fra Syria, sier Father Alexi.
Å reise gjennom deler av Syria er som 
å reise etter en apokalypse. Det virker 
som en håpløs oppgave å skulle bygge 
noe opp i ruinene. Men det er akkurat 
det Kirkens Nødhjelp og DERD gjør. De 
får ingeniører til å se på hvor stabil kon-
struksjonene er, og de kontakter eierne 
av leilighetene og spør dem om de er in-
teressert i å flytte tilbake. Om de lover å 
flytte tilbake, går DERD inn og rehabilite-
rer hovedrommene i leilighetene. 
– Én ting er å renovere leilighetene, men 
folk trenger å kunne tjene penger, de 
trenger å kunne kjøpe mat, og de tren-
ger at barna går på skolen. Derfor re-
habiliterer vi også skoler og butikker. 
Nærbutikken kan faktisk være det vik-
tigste for folk i tillegg til rent vann og tak 
over hodet, forklarer Father Alexi. 

TRAUMESENTRE
DERD har 41 sentre over hele Syria, ste-
der en traumatisert befolkning har stor 

nytte av. Folk kommer sammen med 
ulike etniske og religiøse bakgrunner og 
finner trøst og fellesskap i hverandre. 
Arbeidet for de som har blitt seksuelt 
misbrukt, har tatt seg opp på sentrene. 
Det var ikke bare jesidie-kvinner ble ut-
satt for seksuelle overgrep. 
– De kunne bare legge hånden over en 
kvinne og si en bønn tre ganger, så var de 
gift. I områdene IS kontrollerte, var ingen 
kvinne trygg. Særlig de kvinnene som 
ikke hadde en mann som kunne beskytte 
dem, var fritt vilt. Men også gifte kvinner 
ble tatt, for hva kunne egentlig mannen 
gjøre? spør Father Alexi retorisk.
– Hva med barna som er resultat av 
voldtekt?
– De er med mødrene sine, men de blir 
en utfordring de neste årene. Folk har 
ingen dokumenter på disse ekteskapene 
eller fødslene, og barn skal egentlig re-
gistreres på far, sier Father Alexi. 

HARDE VILKÅR
De internasjonale sanksjonene mot Syria 
gjør at det blir vanskeligere for DERD å 
drive sitt arbeid. Kirkens Nødhjelp har 
sørget for rent vann for flere hundre 
tusen syrere de siste årene, men utsty-

Nytt liv 
i ruinene
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ret vi har måttet ta i bruk, har vært opptil 
70 år gammelt. I tillegg til at det er dårlig 
tilgang til maskiner, verktøy og deler, er 
valutaen svak. På tross av utfordringene 
har DERD klart å rehabilitere hundrevis 
av leiligheter i tillegg til skoler og helse-
sentre.     
– Beskyttelse er også humanitær hjelp. 
Man må hjelpe folk til å overleve, også 
etter at våpnene er lagt bort. Som en 
kirke banker folk på døren vår enten 
de er muslimer eller kristne. Da må vi 
hjelpe dem der de er med det de tren-
ger. Syrerne mangler alt, men det er 
ulike behov i ulike områder av Syria, sier 
Father Alexi, som var i Oslo i høst for å 
skrive under en ny samarbeidsavtale 
med Kirkens Nødhjelp. 

ET GUDS MIRAKEL
Familien Aldada bodde rett ved den siste 
frontlinjen i gamlebyen i Homs. Området 
var omringet av Al Nusra, og byen var 
fullstendig knust. Homs var den før-
ste storbyen i Syria som ble fullstendig 
ødelagt. Said og Helen måtte flykte med 
barna Firas og Gasal  i 2012. Etter fem 
år på flukt rundt i landet i leide hus kom 
de tilbake til sin gamle leilighet høsten 
2017. Said og Helen ryddet selv i kao-
set. Malearbeidet foretok de selv. Det 
tekniske på bad og kjøkken blir fikset av 
DERD. Dører og vinduer også. 1700 dol-
lar koster det å gi tak over hodet i kaoset 
i bydelen Hamidieh i Homs. Helen Aldada 
er tydelig preget når hun lager kaffe til 
gjestene sine. Utenfor er alt annet knust.
– For meg var det et Guds mirakel at 
leiligheten ble bygget opp igjen. Alt var 
nedbrent, sier hun takknemlig.
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Bærekraftig klimagave
I år ønsket man at smykket i nettbutikken skulle symbolisere freds- og 
klimaarbeidet i Kirkens Nødhjelp. – Jeg ville lage noe som omfavnet 
jordkloden og tok vare på den, sier smykkedesigner Ulrikke Vogt.
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Kristin Morseth  

Det er tre år siden Magasinet besøkte 
Ulrikke Vogt i smykkeverkstedet hun 
hadde laget i hagen sin. Da hadde hun 
designet et mor-og-barn-smykke, der 
mødrene var blitt et stort, matt hjerte, og 
barna mindre og glattere hjerter. Siden 
da har det blitt mange hundre timer i 
verkstedet med hjerter og vanndråper. 

– Før jul i fjor lagde jeg 700 vanndråper 
på spreng, året før flere tusen hjerter. Og 
da filte jeg også taggen med KN-logo for 
hånd, så det ble noen veldig lange dager, 
sier Ulrikke, som nå går en mye roligere 
førjulstid i møte. Jordklodesmykket har 
hun designet, men selve jobben er satt ut 
av landet. 
– Stakkars mamma har måttet stille opp 
for barna mens jeg har jobbet 18 timer 
i døgnet, så jeg ser veldig frem til å ta 
juleforberedelsene sammen med barna, 
sier Ulrikke.
– Hva har samarbeidet med Kirkens 
Nødhjelp gjort for smykkedesignet ditt?
– Jeg har klart å utvikle meg selv også 
på andre måter fordi dette har innebåret 
mye arbeid og dermed stabilitet. Jeg har 
også fått anerkjennelse for å være med 
på et slikt prosjekt, samtidig som at jeg 
føler at jeg bidrar til noe positivt, sier 
Ulrikke.

BÆREKRAFTIGE JULEGAVER
Det var gullsmed Thomas Heyerdahl som 

fikk oppdraget fra Kirkens Nødhjelp, og 
kontaktet Ulrikke, som han mente var 
riktig person til å designe de symbol-
tunge smykkene fra Kirkens Nødhjelp. 
Sammen utviklet de det første konseptet 
«mammahjertet»,  som nå er utvidet med  
Vanndråpen i fjor og Jordkloden i år.  
– Norske smykkedesignere er både et 
kortreist og et bærekraftig valg. Vi har 
mange flinke designere, men få klarer å 
gjøre det bra kommersielt. Dessuten var 
det viktig å samarbeide med en designer 
som forstår at smykket må være både 
anvendelig, vakkert og holdbart. Vi må 
også håndtere eventuelle reklamasjo-
ner, og med mange tusen solgte smyk-
ker er det viktig at de holder høy kvalitet 
og er laget for vanlig hverdagsbruk, sier 
Heyerdahl.  
– I år er jo fokuset klima og bærekraft, 
men hvor bærekraftig er egentlig smyk-
ker? Vi hører også mye om at gruvear-
beidere blir utnyttet. 
– Det fine med edle metaller er at de kan 
resirkuleres, og at smykkene kan repa-
reres. Mesteparten av sølvet vi bruker, er 
resirkulert. Kunder leverer inn gammelt 
sølv, det sendes til en bedrift i Hamar, og 
vi får det tilbake slik at vi kan produsere 
nye smykker. I dag er det et strengt kon-
trollregime av gullsmedbransjen, særlig 
når det gjelder gull og diamanter. Vi har 
også «Fair Trade»-smykker i butikken 
vår, men dessverre er det få som etter-

spør det. Jeg tror neste generasjon vil 
være mer bevisst på det. Og regjerin-
gen vil nok komme med strengere krav, 
slik vi har sett det i andre bransjer, så 
det vil lønne seg å være forberedt, sier 
Heyerdahl. 
– Hvorfor har du valgt å samarbeide med 
Kirkens Nødhjelp?
– Det kan jo fort bli litt mange slike vel-
dedighetsprosjekter, så det må være 
ektefølt. Jeg liker at det er en helhet, 
der design og bakgrunnshistorie flettes 
sammen. Folk vil ha noe skikkelig som 
de vet gir mening, og Ulrikke klarer å 
lage et troverdig produkt som står til det 
viktige arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør 
for fred, klima, mødrehelse og tilgang til 
rent vann, sier Heyerdahl.
– Jeg bruker noen måneder på å tenke ut 
en design som fungerer. Da kan jeg sitte 
på trikken og tegne bak på en kvittering. 
Plutselig kommer det noe som sitter. 
Mammahjertet er jeg fremdeles veldig 
fornøyd med, og nå kommer det stadige 
bestillinger på småhjerter fordi mødrene 
har rukket å få et barn til. Det er veldig 
hyggelig. Eller når jeg får mail fra en 
desperat far som hadde klart å miste et 
hjerte. Nåen få dager senere hadde han 
heldigvis funnet det – under vaskemaski-
nen, sier Ulrikke Vogt.
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“Smykker av edle 
metaller er mer 
bærekraftig, 
mesteparten av 
sølvet vi bruker er 
resirkulert.”
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–Vi møtte 
folk som 

hadde 
mistet alt 

Bak en grå port i Valdres skapes far-
gerik strikk av mønster fra barndom 
og gode minner. Men da tsunamien 
skyllet over Japan for åtte år siden, 
fikk pinner og garn en helt annen 
betydning for Arne og Carlos.  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  
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Togsporet tar oss til en nedlagt stasjon. 
Stasjonsbygningen er grå og anonym. 
Dette kan vel ikke stemme. At Arne og 
Carlos bor her. Strikkeguruene som er 
verdenskjent for farger og liv. Som tør 
å sette sammen farger på nye måter og 
få folk over hele landet til å strikke sine 
egne julekuler.  
Men jo, vi har visst kommet til rett sted. 

KJÆRLIGHET I LUE OG VOTTER
Vi lirker opp den knirkete hagedøra og 
tror nesten ikke våre egne øyne. Mot oss 
slår et eldorado av farger og blomster, 
som speiler seg i en liten innsjø. Arne og 
Carlos er vant til at folk måper, og vi er 
ikke noe unntak. 
– Ja, her bor vi. Det ser ganske anonymt 
ut på utsiden, ja. Akkurat som vi liker 
det, smiler Arne Nerjordet bredt. 
De to designerne har nemlig sagt ja til 
å designe en geitegenser for Kirkens 
Nødhjelp. Geita er selve symbolet på 
det å gi en gave som fortsetter å gi. Og 
til jul er det å gi noe helt spesielt for 

Arne og Carlos. 
– Det å strikke noe til noen til jul er den 
beste gaven du kan gi. Det viser om-
tanke. Å få et par hjemmestrikkede sok-
ker betyr at noen har tenkt på deg mens 
de har strikket, sier Arne. 

Spesielt har myke pakker under treet be-
tydd noe helt spesielt. 
– Etter at mor døde, så skjønte vi enda 
bedre verdien av det å få en strikket 
gave. Det at noen bruker tid på deg for å 
lage noe til deg, viser hvor mye kjærlig-
het det kan være i en lue eller sokker. 

De henter ofte inspirasjon fra barndom-
men. 
– Vi liker ting som minner oss om da vi 
var barn. Vårt design er inspirert av 
barndommen. Vi kombinerer gode min-
ner med nytt design. Vi blar i gamle 
bøker og prøver å huske så mye vi kan, 
men hukommelsen er ikke alltid like bra, 
ler Carlos Zachrison. 

Når de nå skulle designe en geitegenser 
for Kirkens Nødhjelp, gikk de igjen til-
bake til barndommen. Denne gang til den 
gamle sløydboka fra barneskolen. Arne 
kom nemlig på geita de svidde på speke-
fjøler på sløyden. 
– Jeg hadde en svipenn som jeg brukte 
på spekefjøla til moren min, og det er 
nok mange på min alder som har en fjøl 
med en geit på. 

Sløydgeita satte fart på kreativiteten. 
Men det er ikke bare bare å få en geit til å 
faktisk se ut som en geit. 
– Vi hadde en lang diskusjon om mønste-
ret, for i begynnelsen hadde den så lange 
ben at geita så ut som en kamel, flirer 
Carlos. 

Geitegenseren måtte også ha lus. Lus er 
det norskeste av det norske, mener Arne. 
Arne og Carlos er opptatt av bærekraft 
i alt de gjør, derfor var det viktig å velge 
en garnleverandør de kunne stå inne for. 
Med sauer som beiter i Norge, og med 
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ull som blir tatt vare på som et hånd-
verk. Valget ble Hillesvåg Ullvarefabrikk 
utenfor Bergen. 
– Vi ønsket et garn som varer evig, og 
hvis du velger bra kvalitet, så får du også 
plagg som varer evig. Når jeg ser på 
gamle kofter fra oldefaren min, så hol-
der de seg fortsatt, sier Arne. 

At valget falt på grått og svart, er kan-
skje litt overraskende fra den farge-
glade duoen. 
– Vi liker store kontraster, og svart og 
grått liker vi veldig godt. Her kommer 
geita godt frem. Samtidig har vi lagt med 
flere fargekombinasjoner så man kan 
velge de fargene man liker best. 

FØLES BRA 
De har reist verden rundt for å strikke, og 
kursene deres fylles opp på få minutter, 
enten det er cruise på Hurtigruta eller 
strikkefestivaler i Danmark eller USA. 
Det var for å spre strikkeinspirasjon de 
skulle til Japan i 2011. Men jordskjelv og 

tsunami satte en brå stopp for det. Det 
forandret også noe i Arne og Carlos. 
De kunne selvsagt ikke reise til Japan, 
men valgte å dra dit så fort det var mulig 
for å se ødeleggelsene med egne øyne. 
Og for å se om strikkingen kunne hjelpe, 
slik at ofrene kunne strikke seg klær og 
utstyr som de også kunne selge etter alt 
de hadde mistet. 
– Vi møtte folk som hadde mistet alt. En 
dame hadde klart å klatre opp på et tak. 
Med et barn på ryggen klatret hun opp 
en flaggstang da bølgen kom. Hun klarte 
å redde seg selv og barnet, men barnet 
vil aldri bli friskt, sier Arne stille. 

Folk var så takknemlige at Arne og 
Carlos ble helt satt ut. Nesten skamfulle. 
En 90 år gammel dame hadde strikket og 
heklet på workshopen de holdt. Plutselig 
kom hun krypende mot dem. 
– Hun ville takke og krøp mot oss med 
japansk bukking. Vi synes jo det var helt 
forferdelig. Vi var ikke verdt den re-
spekten. Her kommer hun og har mistet 

familien sin og huset sitt, og så skulle hun 
takke oss. Vi hadde jo ikke gjort så mye. 

Men da gikk det opp for dem at de kunne 
gjøre en forskjell. Med garn og pinner. 
Ved å støtte organisasjoner med strikk, 
fortelle om det som skjer i verden på 
sine workshops, messer og festivaler. 
– Det koster oss ikke så mye, det er bare 
å gjøre det. Nå har vi gjort det hvert år i 
flere år, og det føles så bra. Å være med 
på skape engasjement og få folk enga-
sjert. Som geita deres nå, sier Arne. 
 
Carlos forteller at når de har workshops 
og viser bilder av prosjektene de er med 
og støtter, blir folk revet med. 
– Det føles så bra at vi kan være med på 
å spre budskapet. Jeg tror rett og slett at 
verden trenger mer av slikt, avslutter han.
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Geit med glimt i øyet: 
KOPP MED PERSONLIG  

GEITEDESIGN 
kr 450,-

Vi har utviklet fjorårets geite-
nyhet Geitomaten, som lar deg 

bestille kaffekopper med helt 
personlige og unike geitedesign. 

Gi mottakeren en søt, morsom og 
original geit som lyser opp kaffestunden 

og forandrer verden!

Klassikeren: 
SYMBOLGAVEKORT  

PÅ GEIT 
kr 250,-

Det enkleste er ofte det 
beste, og vårt klassiske gave-

kort på en symbolsk geit går 
aldri av moten. Velg mellom 

gavekort i posten eller på e-post. 

gaversomforandrerverden.no

Årets nyhet: 
ARNE & CARLOS’ GEITESTRIKK 
fra kr 595,-

I samarbeid med designerparet ARNE & CARLOS og  
garnleverandøren Hillesvåg Ullvarefabrikk tilbyr Kirkens 
Nødhjelp årets vakreste, varmeste og viktigste strikkegave. 

Én strikkepakke inneholder mønster og garn til én strik-
kegenser – med mulighet for å bytte om på bakgrunns- og 
mønsterfargen. Velg mellom to vakre fargekombinasjoner 
og fem størrelser.

Strikk selv eller gi en strikkepakke i gave til noen med 
strikkedilla!

Norges symbolske julegavefavoritt siden 2006:

Tre geitegaver som forandrer verden
Vår symbolske geit representerer fortsatt en virkelig geit som forandrer verden 
for en fattig familie i et av Kirkens Nødhjelps prosjekter. Men sammen med våre 
samarbeidspartnere gir vi deg nå enda flere muligheter til å gjøre geita til en morsom, 
varm og personlig julegave! 
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Årets nyhet: 
JORDKLODEN 
fra kr 1.600,-

Gi det vakre klodesmykket i gave til deg selv eller noen 
som brenner for en deilig jord! Jordkloden representer-
er grenseløs nestekjærlighet i møte med nød over hele 
verden og vår felles kamp mot klimaendringer og for fred.

Jordkloden i sølvanhenget er en blå, kuleslipt cubic zirko-
nia, en bærekraftig og etisk diamantimitasjon som er hard 
og optisk feilfri. Kjedet er på 50–55 cm, noe som gjør at 
Jordkloden egner seg perfekt til å brukes sammen med 
Mammahjertet.

Julens mykeste harde pakker
Vår nettbutikk er mer enn geiter. I tillegg til vår NASA-utviklede Water-to-Go 
drikkeflaske med nanofilter tilbyr vi tre vakre smykker i samarbeid med  
designeren Ulrikke Vogt og gullsmed Heyerdahl. 

Bestselgeren: 
MAMMAHJERTET 
fra kr 1.250,-

Det 45 cm lange smykket med et stort 
og et lite hjerte i massivt sølv kan 
sikre en mor og hennes barn en trygg 
fødsel. Du kan bestille ekstra småh-
jerter til mammaen med flere barn!

Armbåndet som forandrer alt: 
VANNDRÅPEN 
kr 800,-

Dette 16–18 cm lange armbåndet med 
en vanndråpe i massivt sølv kan gi 
en mor og hennes barn bærekraftig 
tilgang til rent vann. Denne gaven kan 
redde liv og forandre liv. 

Rent vann for to: 
DRIKKEFLASKE 
kr 499,-

Drikkeflasken 
Water-to-Go™ ble 
opprinnelig utviklet 
for det amerikanske 
romfartsprogrammet 
NASA, men med 
nanofilteret som renser 
drikkevannet for 99,9 
av alle bakterier, virus, 
parasitter, tungmetaller 
og kjemikalier, kan man trygt drikke 
norsk bekkevann og kranvannet over 
hele verden. Drikkeflasken gir også 
bærekraftig tilgang på rent vann til 
ett menneske i Kirkens Nødhjelps 
prosjekter!

gaversomforandrerverden.no
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Live har på seg en geite-
genser som noen voksne 
har strikket. Den må man 
kjøpe mønsteret til. Men 
mønster til votter og lue 
kan man laste ned gratis.  

Scan QR koden med 
mobilen din for å laste 

ned oppskrifter og flagg
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Perl din 
egen  geit

Kan du ikke strikke, men  
har lyst til å lage en geit? 
Prøv å perle en geit. Du 
kan bruke samme møn-
steret som til grytelap-
pene. Lag mønsteret, 
stryk perlegeita, og heng 
den på juletreet.

Lag din egen flagglenke
Mange bruker flagglenker på juletreet, men hvor-
for holde seg bare til norske flagg? Vi har laget en 
flagglenke med alle landene vi jobber i. Gå inn på 
nettsiden vår, last ned flaggene, print dem ut og 
klipp i vei. Lim flaggene til en tråd – og vipps har du 
en riktig fargerik flagglenke å henge på treet

Har du lyst til å strikke en grytelapp, 
votter eller lue med geit på? På nettsiden 
vår finner du mønstre til grytelapp, votter 
og lue. Du kan skanne inn QR-koden vår 
eller gå inn på nettsiden: https://www.
gaversomforandrerverden.no/magasinet/, 
og der finner du mønsteret. Grytekluter er en 
kjempefin gave til bestemor, og nå er det jo snart jul!

Strikk din egen geit

Finn 5 feil
På tegningen til høyre har 5 ting forsvunnet. 
Klarer du å finne ut hva?
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Slik disker du opp med 
etiopisk mat i julen

Visste du at man feirer jul i Etiopia 7. januar, og at mange 
faster i hele 40 dager før de koser seg med julemat?  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Nå er det snart jul, og rundt omkring i 
verden feirer man jul på mange forskjel-
lige måter. Vi har vært på tur i Etiopia, og 
der feirer de jul litt etter oss. 6. januar er 
liksom julaften, mens den store dagen er 
7. januar. 

Akkurat som hos oss er julen en tid for 
å samle familien og kose seg med god 
mat. I landsbyen Beseko, som vi besøkte, 
feiret man jul sammen med familie, na-
boer og venner. Mens vi koser oss med 
ribbe, pinnekjøtt, medisterkaker og kan-
skje torsk her hjemme, spiser de noe 
som heter injera med en deilig saus til. 
Nå lurer du kanskje på hva en injera er? 
Den er rund som en pannekake, litt tyk-
kere, men med en litt syrlig smak. Den 
lages av kornet teff, som er Etiopias eget 
superkorn. 

Injera er faktisk så populært at de spiser 
det hver eneste dag. Til frokost, til lunsj 
og til middag. Og selvsagt i julen. Den er 
over dobbelt så stor som en pannekake, 

og alle spiser med hendene av samme 
matfat. De putter til og med mat i mun-
nen på hverandre som et tegn på kjærlig-
het og vennskap.  

Sammen med injeraen spiser de lam, 
kylling og krydrede sauser. Da vi var i 
Etiopia, delte vi den kjempestore panne-
kaka med mange andre, og det var så ko-
selig. Det er skikkelig sosialt og hyggelig. 
Da vi kom hjem til Norge, hadde vi lyst til 
å prøve å lage etiopernes festmat, doro 
wat med egg. Sammen med Sigrid og 
Johannes lagde vi injera med byggmel. 
Det er litt vanskelig å finne teff, men det 
ble kjempegodt med melet du får i butik-
ken. Sammen lagde vi en deilig krydder-
blanding som heter berbere, som er en 
deilig blanding av paprika, chili og kryd-
der. 

Vi håper du også vil prøve. Både 
Johannes og Sigrid synes det var kjem-
pegodt, og det kan være en ny vri i julen.

Vil du lage 
Injera selv? 
Oppskriften finner du 
ved å scanne koden 
med mobilen din, 
eller gå inn på https://
www.gaversomforandrerverden.no/
magasinet/.
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Grønn jihad
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Det finnes tusenvis av grønne moskeer som blir varmet 
opp ved hjelp av solenergi. Ibrahim Saidy fra Daru Salaam 
Islamic Centre i Oslo kaller seg selv en grønn jihadist.    
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp  

– Den viktigste løsningen er ikke 
økonomisk eller teknologisk, men åndelig, 
og da har vi religiøse en viktig oppgave 
med å gi en moralsk stemme til debatten, 
sa Imam Saidy på Vestfrontmøtet under 
Olavsfesten. 

I SAMME BÅT
Saidy kaller seg grønn jihadist for å gi 
begrepet en positiv klang. Det handler 
om en hellig krig for positive endringer 
for miljøet – uten vold. En indre kamp og 
en kamp mellom mennesker for å endre 
holdninger nedenfra. Dette er et mål 
mange religiøse deler i Norge. 
– Vi bringes sammen fra ulike religioner, 
og da fokuserer vi ikke på politiske eller 
teologiske forskjeller, men hvordan 
vi kan jobbe sammen for å bekjempe 
klimaendringene. For de skiller ikke 
mellom sorte og hvite, kristne og 
muslimer, fattige og rike, understreket 
Saidy. 
Imamen sammenlignet situasjonen 
med en Noas Ark der dyrene under 
dekket manglet vann, og måtte opp for 
å hente det. Etter hvert ble dyrene lei av 
urettferdigheten i at de måtte opp hele 
tiden, og diskuterte hvorfor de ikke bare 
skulle bore et hull i dekket, slik at vannet 
rant ned til dem. 
– Man må være klok og ikke bare tenke 
på seg selv. Da risikerer man at båten går 
ned, eller at hele verden går under, sa 
Saidy. 

VERDENS LUNGER
Den etiopisk-ortodokse kirken er en av 
verdens eldste kirke og har et holistisk 
forhold til naturen. De bevarer skogene 
rundt kirkene sine. Av 70 000 ortodokse 
kirker er 75 % omgitt av skog. Det utgjør 
store deler av skogarealet i Etiopia, som 
har sunket fra 40 % til 4 % på få tiår. Derfor 
er de eldgamle kirkeskogene ekstremt 
verdifulle. Mange av trærne er 200–300 år 
gamle, og kirken lærer opp ungdommen 
til å bli skogvoktere. Også myndighetene 
har sett behovet, og på en kampanjedag 
i sommer ble 353 millioner trær plantet. 
Kirkens Nødhjelp og vår etiopisk-
ortodokse partner var en del av satsingen. 
– Kirken er Guds håndlanger på jorden. 
Vi ble satt i Edens hage og bedt om å ta 
vare på den. Skogene er verdens lunger 
og hjem for levende organismer. Biologisk 
mangfold er viktig, og vi har et ansvar for å 
ta vare på naturen rundt oss. Å samarbeide 
med andre religioner er vesentlig for å 
klare å redde verden, sa biskop Abune 
Aragawi. 
– Også Koranen viser hvor viktig trærne 
er. Det står at de er verdifulle til og med 
etter at vi er døde, så mange har plantet 
et tre på graven. Opprinnelig var det hager 
rundt de store moskeene, hager som var 
så hellige at vanlige folk ikke fikk gå inn 
i dem, sa Saidy og fortalte at det også ble 
plantet millioner av trær i forbindelse med 
pilegrimsreisen til Mekka.    
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Sauer, geiter, kamel og kuer.
Alt er borte.
Familien til Zeynab har mistet over 50 dyr.
Regnet kom ikke i tide,
og det er det kun hyenene som er glade for.
Når det ikke finnes mat eller vann,
brytes de små lokalsamfunnene ned.
Mødre som Zeynad
vet ikke hva de skal gi barna sine å spise.
Flomvannet og alle kadaverne
ødelegger de få vannkildene som finnes.
Den grønne hinnen med gress
er det eneste som lyser av håp
etter mer enn to år med tørke.

Bildet er fra foto- og poesiutstillingen «Ser alt du er». 
Den er laget av Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard 
Bjelland sammen med poeten Trygve Skaug.

Gi meg et håp
som står
av seg selv
gi meg et hjerte
som tåler å knuses
uten at det slår
seg i hjel
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VIL IKKE DE FATTIGE HELLER 
HA PENGER?
Penger kan fort brukes opp, 
det har ikke noe varig verdi. 
Hvis man lykkes med geit, har 
eieren geiter hele livet. De sikrer 
gjødsel, mat, melk og fungerer 
som penger i banken fordi geita 
og deres killinger kan selges.

HVORFOR ER GEITER SÆRLIG 
BRA FOR KVINNER?
Store dyr er som regel 
mannens ansvar. Kvinner tar 
seg av mindre dyr som geit og 
høns. Når de kvinnelige eierne 
får en inntekt, får de også en 
stemme, både økonomisk og 
når det skal tas beslutninger.

GEITER SPISER HELE 
PLANTENES ROT OPP.
Dette stemmer ikke helt. Geiter 
liker best å spise av trær og 
busker i skulderhøyde og 
oppover. I motsetning til f.eks, 
griser roter ikke geiter opp 
jorda for å spise røtter og mark.

7 kjappe om geita
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HVORFOR ER GEIT GOD 
UTVIKLINGSHJELP?
Eierne bor ofte i områder hvor 
det er vanskelig å dyrke jorden 
fordi den er for stenete, for bratt 
eller for vanskelig å komme til. 
Geita springer uhemmet rundt 
og finner mat i tornete busker 
hvor kuer ikke kan finne mat.

GEITA ER SKADEDYR SOM 
SKAPER ØRKEN.
Det skjer kun hvis de får løpe 
fritt. Geiteeierne får opplæring 
av Kirkens Nødhjelp, så de kan 
holde styr på at de kun spiser 
det de kan. Mennesker som 
feller trær for å brenne trekull, 
har mye større ansvar for 
ørkenspredning.

DØR IKKE GEITER UNDER 
TØRKE?
Jo, hvis tørken er ekstrem. Men 
geiter kan fortsatt finne mat når 
kuer og sauer er tomme for mat. 
Geiter kan spise blad og frukt fra 
tornete busker og planter som 
andre dyr, og mennesker, ikke 
kan utnytte.

GEITER BÆSJER OG SKAPER 
KLIMAFORANDRING.
Ja, dette stemmer. Men geiter 
bæsjer mye mindre enn kuer 
fordi de er mindre dyr.

1. Geiter breker på dialekt. En geitekjen-
ner kan tydelig høre om geita er fra 
Norge eller fra Malawi.

2. Det er en myte at geiter spiser her-
metikkbokser. Men de er nysgjerrige 
dyr som undersøker ting ved å tygge 
på dem.

3. Geitas avlange pupiller gir nesten 360 
graders horisontal synsvinkel.  
Nesten. Til gjengjeld kan geita hver-
ken se opp eller ned uten å bevege 
hodet.

4. Geita har ikke tenner oppe i munnen. I 
stedet har den en hard tannplate. Den 
svært bevegelige overleppa lar geita 
få med seg de fine bladene på alle 
slags kvister og grener – selv de med 
lange, spisse torner.

5. Geitemelk er den melka det drikkes 
mest av i verden. Melka er mild for 
magen, også for mennesker som ikke 
tåler kumelk.

6. Geita spiser helst ikke gress. Den vil 
helst ha kvister og skudd fra busker 
og gjerne bark fra trær.

7. Geita er en utrolig balansekunstner. 
Den ferdes gjerne i bratte fjell, og 
noen kan til og med klatre i trær.

8. Den eksklusive kashmirulla stammer 
fra kashmirgeita, som lever i fjellene 
i Mongolia. Det trengs ull fra to geiter 
for å lage en genser, men til gjeng-
jeld er ulla finere, sterkere, lettere, 
mykere og omtrent tre ganger mer 
isolerende enn saueull.

8 ting du (kanskje) 
ikke visste om geita

7 kjappe om geita
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«16 days» er en gigantisk 
markering mot kjønns-
basert vold verden over. 
I Myanmar er det et stort 
behov for å snakke om 
familievold. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning   

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp  

Nang Mye Mya Sein var med på arran-
gementet sist det ble holdt i Lashio. Da 
samlet 300 kvinner seg for å diskutere 
familievold og dele erfaringer. De fikk 
også informasjon om sine juridiske ret-
tigheter. 
– Jeg fikk mye kunnskap om vold som jeg 
nå kan dele med naboene mine. Tidligere 
visste jeg ikke at familievold var be-
traktet som vold og ulovlig. Vi kaller det 
bare «familiesaker», det er så vanlig at 
vi snakker ikke noe særlig om det, sier 
Sein. 
– Hjelper det å snakke om det?
– Jeg tror det hjelper, men man må 
kjenne folk godt. Jeg sa ifra til en bekjent 
som ble slått av ektemannen. Selv om 
jeg viste henne at hun hadde rettigheter, 
så tør hun ikke gjøre noe. Hun er redd 
for å bli skilt og fratatt ungene sine. De 
fleste som bryter ut av ekteskapet her i 
området, flykter uten å ta med seg un-
gene. Jeg kjente henne ikke godt nok til 
at hun lot meg hjelpe henne ut av det vol-
delige ekteskapet, sier Sein. 

16 dager i 
Myanmar
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Av Dagfinn Høybråten,
Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Andakt

Lik og del
Å formulere sine budskap kort og konsist er noe man må lære 
om man vil bevege seg i de sosiale medienes tidsalder. Man skulle 
kanskje tro at det var vanskelig å formidle julebudskapet med 
mindre enn Twitter-meldingens maksimalt 140 tegn. Men i Bibe-
len finner vi essensen av julen formulert enda kortere og likevel 
så innholdsmettet:

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 
Joh.1,9.

Dette er Skaperens melding til den verden han har skapt. Et lys 
bryter inn i en mørk verden. Det lyser for hvert eneste menne-
ske. Ingen skal kjenne seg forlatt, glemt, utelatt. Det er virkelig en 
melding jeg både liker og gjerne videresender.

Her hos oss faller juletid og mørketid sammen. Det er som na-
tur, vær og klima uttrykkelig må understreke at vår verden ligger 
i mørke. Julen som er så full av kontraster, blir liksom enda mer 
kontrastfylt i dette landskapet.  

Skaperens melding er at det sanne lys er kommet til verden. Han 
ser oss i mørketidslandet. Han som er Alfa og Omega, den første og 
den siste, begynnelsen og enden.

Skaperen, som er begynnelsen og enden, er også lysets opphav. 
Han skapte jo lyset. Og han så at lyset var godt! Han så at menne-
sket trengte lyset.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over 
vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset 
var godt. (1.Mos.1,2-4a)

Det skjedde i begynnelsen. Et ord fra ham som er begynnelsen. Og 
det ble lys.

Mennesket fikk sin frie vilje. Og valgte ikke alltid lyset og lysets 
gjerninger. Menneskets opprør mot Gud har gjennom alle tider 
hatt mange uttrykk og former. Ett av Bibelens uttrykk for dette  
opprøret er nettopp «mørkets gjerninger». 

Når vi møter menneskelig ondskap satt i system, er det ikke 
vanskelig å finne dekning for et slikt uttrykk. Overalt i verden er 
mennesker på flukt fra terror, forfølgelse og nød. Lengselen etter 
frihet, fred, håp for framtida og lys i mørket driver dem. Million-
er blir ofre for vår tids slavehandlere og må se sitt framtidshåp 
forsvinne inn i fornedrelsens mørke. I en tid da mange tror slave-
handel hører historien til, finnes det et såkalt moderne slaveri. Vi 
i Kirkens Nødhjelp ser dette utspille seg flere av de stedene der vi 
arbeider. Det arter seg på mange måter, men det er ett fellestrekk: 
fattigdommen.  

Det handler om urettferdighet, ulikhet og fattigdom. Men også om 
at ondskapen får rom. Grådigheten, maktbegjæret, frykten og ha-
tet. Enkeltmennesker og hele samfunn blir fanget i mørkets onde 
sirkel. Ingen mennesker er uberørt. 

Inn i denne verden kommer så julens budskap fra han som var 
der fra begynnelsen. Budskapet om et lys som mørket ikke kan 
overvinne. Det ordet som var der fra begynnelsen, har gått ut til 
hele verden. Ordet er blitt menneske. Det sanne lys, som lyser for 
hvert menneske, kom nå til verden.

Hyrdene som satt der og passet sine sauer i nattemørket på Betle-
hemsmarken, fikk sannelig merke at lyset ble skrudd på:
Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste 
om dem.

Jesus-lyset var tent på jord. 
Lyset har den fantastiske egenskapen at det får mørket til å vike. 
Lysets skaper visste hva han gjorde da han sendte det sanne lys. 
Han så allerede ved skapelsen at lyset var godt. Nå ville han gi 
hvert enkelt menneske mulighet til å favne det sanne lys.

Han som var i begynnelsen, er også ved enden. Alt er ikke slutt 
med dette liv. Når jorden har hatt sin tid, skal evigheten ha sin.

I Åpenbaringsboken i slutten av Bibelen kan vi lese om en ny him-
mel og en ny jord. Der er alle mørketider brakt til ende. I dette nye 
landet skal Gud tørke bort hver tåre, og døden ikke skal være mer. 
Heller ikke mørket, for byen trenger ikke lys fra sol eller måne, 
for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Da er 
den fullkomne enhet mellom Lysets skaper og skapningen gjenop-
prettet for alltid. 

Lik og del!

Gjengitt etter Dagfinn Høybråten:
«Hjemme i julen», Luther, 2016, med forlagets tillatelse.
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