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Noen barn må ta tidlig ansvar 
for sine småsøsken.



Jesus, Guds Son, gjorde seg til tenar for oss, Han 
gav oss eit førebilete. Vanlegvis tenkjer vi at ei 
teneste betyr å utføra ei handling på ein eller annan 
måte, at vi må gjera ein jobb. Men ei teneste kan 
også utførast gjennom dei midlane vi disponerer, 
gjennom dei pengane vi styrer over.

Dette nyhetsbrevet set fokus på dykk som er våre 
GJEVARAR. De som trufast sender oss pengar kvar 
einaste månad. Kvar enkelt av dykk har gitt eit 
gjensvar på det Jesus seier i John.evangeliet. De 
tener ved å senda pengar og på den måten gje 
hjelp til dei fattigaste av dei fattige på Filippinene, 
gjennom MAMA’s si organisering. 

Eg har tenkt på korleis kan det ha seg at alt det 
arbeidet som MAMA’s utfører berre kan fortsetja år 
etter år? 

Det er gått 32 år sidan Rachel Trovi reiste ut til 
Manila. Ho hadde sine 27 aktive arbeidsår der ho 
delte tida si og kreftene sine mellom Manila og 
Norge. Hennar liv var eit liv i teneste for Gud og for 
dei fattige.

Dei 5 siste åra er det vi som sit i styret i stiftelsen, 
som har tatt opp stafettpinnen og vekslar mellom 
opphald på Filippinene og arbeid for MAMA’s heime 
i Norge. Eg trur vi trygt kan seie at vi alle har fått 

Eit liv 
i teneste

to fedreland og to familiar. Men uansett kor glade 
vi er blitt i alle våre flotte medarbeidarar der ute, så 
hadde vi vore totalt hjelpelause utan alle dykk som 
står bak oss.    

Vi har hundrevis av gjevarar. Eg har studert litt på 
namn og adresser som kjem opp på kontoutskrifta 
våre kvar månad. Nokre av dykk gjev eit beløp ein 
gong og så ser vi deg ikkje meir, andre er trufaste 
og utruleg lojale gjevarar. Kvar einaste månad er du 
der, år etter år. Pengane dine er gull verdt!
 
Det er du som held oss i gang - det er du som gjer 
at våre gamle damer kan ha ein trygg aldersheim 
å bu i, at barneheimen og våre 3 førskular fungerer 
kvar einaste dag. At sjukehuset har åpne dører for 
sjuke menneske dag og natt. At vi kan dela ut mat, 
klede og skulemateriell. Dine pengar gjer ein stor 
forskjell.

Du skal vita at i løpet av 2018 var du med å gjorde 
livet betre for 16.000 menneske  (+ deira familiar!) 
– talet er henta frå Håpets Havn sin Årsrapport. 

Eg ber:                                                     
Må Gud velsigna deg rikt tilbake!

Astrid Berntsen                                                  
Dagleg leier MMCCN

I Det Nye testamentet i Johannes 
evangeliet 13.kap. kan vi lesa at Jesus 
vaska føtene til læresveinane sine før 
dei hadde nattverd saman. Peter syntest 
det var heilt katastrofalt, vasking av 
føter var ein jobb for tenarane i huset. 
Men Jesus såg annleis på dette, Han sa: 
«Eg har gjeve dykk eit førebilete, så de og 
skal gjera slik eg har gjort mot dykk».



Vi starter samlingen ved 14. tiden.
Programmet er tenkt slik:
− Omvisning i kirkehistorisk senter.
− Lunsj med bagetter, kake og kaffe.
− Velgjerningskonsert inne i konsertsalen ca. kl.16.
Mannskoret Havdur blir med, det blir solosang, duett, 
allsang, orgel- og pianomusikk.
Lysbilder fra arbeidet på Filippinene.
Kunstutstilling av og med Reidar Kolbrek fra Rauland, 
Telemark.

Etter konserten spiser vi «Vikingsuppe» med brød/
fl atbrød. Det blir tatt opp en frivillig kollekt til glede og 
gavn for de aller fattigste i verden. 

I tillegg til å kjøpe kunst, blir det også mulighet til 
å kjøpe boken «Vandring blant de fattigste» som 
omhandler arbeidet.

Kjære venner og 
støttespillere av MAMA’s!
(MAMA CHILDREN’S CENTER OF NORWAY)

Innendørs konsert
i Moster Amfi

Dere er hjertelig velkommen til noen gode opplevelsestimer.

Sted: I Moster Amfi , Mosterhamn på Bømlo.
Tidspunkt: Lørdag 25.mai 2019.

Dere som kommer direkte til Moster Amfi  og ikke er 
med på bussturen fra Grenland/Telemark betaler 
kr. 500,- for serveringen på stedet og må melde dere 
på innen 1.april til en av oss:

Jostein Gjærum, tlf 915 67 400, 
jostein@jarum.net.
Solveig B. Gudmundsen, tlf 926 32 555, 
solveigbgud@gmail.com
Astrid Berntsen, tlf 473 00 140,      
astrid.berntsen00@gmail.com

Hjertelig velkommen til timer med mening!

Solveig B. Gudmundsen



Tre enkle spørsmål rettet til noen få –  
tilfeldig utvalgte, av våre givere som har gitt 
sin gave i desember:

Våre givere, bosatt fra 
sør til nord, fra øst til vest
tilfeldig utvalgte, av våre givere som har gitt 

sør til nord, fra øst til vest

1. Det er mange gode formål som det går 
an å gi penger til – hvorfor har du valgt 
å sende/gi  penger til MAMA’s?

2. Er det noe spesielt du har lagt merke 
til når det gjelder MAMA’s som 
organisasjon?

3. Vil du fortsette å gi penger til MAMA’s? 

Her er de svarene de gav: 

Rogaland:
Ole Magnus Enge, Sandnes forteller: 

1. Bakgrunnen for vår gave til MAMA’s er at kona mi 
kom hjem og fortalte om denne organisasjonen 
sitt arbeid. En av lærerne på skolen der hun 
jobbet hadde fortalt at MAMA’s var en kristen 
hjelpeorganisasjon «som var til å stole på». 
Pengen kom fram dit de skulle. TV-programmet 
om Rachel Trovi gjorde sterkt inntrykk, denne 
dama var en kristen som tok Guds kall på alvor. 

2. Vi har lagt merke til at administrasjonsutgiftene 
hos MAMA’s er svært lave. Hos mange av de store 
hjelpeorganisasjonene så går det svært mange 
prosent til driften her i Norge, hos MAMA’s er det 
bare 4–5 prosent.

3. Vi kan godt tenke oss å gjenta dette. Vi må kunne 
dele av våre goder som vi har her i Norge. Vi vil 
gjerne være med å støtte de fattige gjennom et 
kristent arbeid.

Trøndelag:
Anne Brit Bjørnevik, Hegra forteller: 
1. Jeg har vært med i «Rachels Venner i Stjørdal» i 

10-12 år. Vi var en svært aktiv gruppe som drev 
med loddsalg, loppemarked, auksjoner m.m. Vi 
fi kk i stand forskjellige arrangement og fi kk inn 
mye penger til MAMA’s. Men vi er blitt eldre, og 
gruppen er minket inn og aktiviteten er naturlig 

nok blitt mindre. Sønnen min driver bensinstasjon 
og der står et glass ved siden av kassen – der 
kan folk putte på penger hvis de vil gi litt til 
MAMA’s. Selv synes jeg at fødselsdager er en fi n 
anledning til å samle penger til gode formål. Vi 
som er godt voksne har det vi trenger, så da kan 
fødselsdagsgaven gå til de som ingenting har. 
Jeg har også prøvd å få folk med på å betale inn 
fast 10 kr. pr uke = 520 kr pr. år – som en fast 
givertjeneste – noen har sagt ja til dette, og det er 
fl ott! Rachel Trovi var opptatt av at vi skulle glede 
oss over alt det positive og ikke bruke krefter på 
det som tok motet fra oss, slik prøver jeg også å 
tenke. MAMA’s er mitt «HJERTEBARN» - jeg kan gi 
penger til andre organisasjoner også, men MAMA’s 
kommer alltid først! 

2. Det helt spesielle er de små 
administrasjonsutgiftene.

3. Det er det ingen tvil om!  

Hordaland:
Turid og Rune Aaserød, Eidsvågneset 
(i nærheten av Bergen).

1. Rachel Trovi var en idealistisk dame. Hun startet 
opp et fantastisk arbeid. Vi vet at de midlene vi gir 
kommer frem. De svakeste i et folk er nettopp mødre 
og barn som Rachel hele tiden hadde fokus på.

2. Vi vet at pengene går direkte, de som har størst 
behov får hjelp. Barnehjemmet kom først, så 
sykehuset. Behovet er kjempestort, og vi ser at 
pengene kommer godt med.

3. Ja, vi kan godt tenke oss å støtte MAMA’s arbeid 
videre. 

PS. Jeg kunne godt tenke meg en tur til Manila, for 
å jobbe som frivillig i en periode. (Turid Aaserød)

TUSEN TAKK FOR ALLE GAVER GITT I 2018 – FRA:

Skien, Oslo, Kragerø, Ålgård, Færvik, Nesbyen, 
Flekkefjord, Undheim, Stathelle, Vennesla, Bø i 
Vesterålen, Voyenenga, Sagvåg, Gyland, Porsgrunn, 
Rakvåg, Tromsø, Stavern, Sandefjord, Lindås, 
Trondheim, Malm, Kristiansand, Hvittingfoss, Ølve, 
Kviteseid, Valen, Langesund, Lyngdal, Kongshavn, 
Haslum, Egersund, Seljord, Kleppe, Haus, Sannidal.



Et sykehus inneholder mange ulike maskiner 
og ultralydmaskinen er en av dem. Den kan 
brukes til ulike undersøkelser, men det vi 
først og fremst tenker på, er ultralydbildet av 
det ufødte barnet. Alle vordende mødre vet 
hvor spennende de bildene er. 

«Ma-Ma Rachel Hospital of Mercy» har en nyanskaffet 
ultralydmaskin på plass, gitt gratis til sykehuset fra en 
glad giver. For å drifte en slik maskin, må sykepleierne 
som skal bruke den gjennom en grundig opplæring. 
Den opplæringen er gjennomført. Men også en 
spesialutdannet lege må være til stede for å bruke 
maskinen, de er ikke enkle å få tak i, og det gjør at 
maskinen dessverre har stått  ubrukt store deler av 
uken. 

Men i dag er legen på plass og maskinen er i bruk. 
Dr.Larni Nicholas er en ung dame bosatt i Lancester. 
Hun er sonologi lege, alså spesialutdannet for å bruke 
maskinen og vurdere de bildene den viser. I dag har hun 
11 pasienter på listen sin. 

Inne på undersøkelsesbenken ligger en dame som er 
gravid med sitt første barn. Doktor Larni Nicholas fører 
ultralydsensoren lett over den gravide magen for å få et 
godt bilde av barnet på innsiden. Ennå har ikke moren 
fått vite om det er gutt eller jente hun skal få. 
Etter en kort visitt ønsker jeg lykke til med både 
undersøkelsen og det videre svangerskapet.
Jeg håper at ultralydmaskinen snart kan være i 
bruk hele uken til nytte og glede for mange fl ere av 
pasientene ved sykehuset.

Ultralyd-
maskinen
endelig i bruk

www.mamachildren.org

Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:



Fredag den 29. november var vi en delegasjon 
fra MAMA CHILDREN’s CENTER OF NORWAY 
i Cavite som dro nedover til Jotun sin fabrikk 
i Batangas for å møte representanter fra 
ledelsen i selskapet.

Bakgrunnen for dette møte var en forespørsel fra MAMA 
CHILDREN’s CENTER OF NORWAY på om Jotun kunne 
bidra med maling til MAMA RACHEL’S HOSPITAL OF 
MERCY. Ove Tvedt hadde på oppfordring fra styret i 
Norge kontaktet Jotun i forkant og spurt om selskapet 
kunne tenke seg å støtte malingsarbeidet av sykehuset. 
Det tok ikke mange timene før mailen fra Ove var sendt, 
til han fi kk svar med at de ønsket et møte. 

Jotun er et internasjonalt selskap som produserer 
maling i fl ere land “world wide”. På forespørsel om de 
kunne være interessert i å bistå arbeidet med å male 
sykehuset så var svaret vi fi kk fra Manager Stamatis 
Solomakos umiddelbart positivt.  Han ga tilbakemelding 
om at Jotun kunne bistå både med maling og utstyr 
som trengs for jobben.  Selskapet støtter fra før fl ere 
veldedighetsprosjekter på Filippinene og er et sosialt 
engasjert selskap.  De ønsket i tillegg å bistå sykehuset 
med nødvendig utsyr og evt. gi støtte til Medical 
Mission.

I midten av januar så var representanter fra Jotun på 
befaring i Cavite og en regner med å kunne starte 
arbeidet med maling av sykehuset i løpet av mars. 
Vi ser på disse to innledende møtene med Jotun som 
et godt utgangspunkt for et framtidig samarbeid med 
selskapet.  Deres engasjement i å bistå veldedige formål 
må vel sies å være enestående.  Jeg kan vel på vegne av 
oss alle som var med på dette møte si at vi var ganske 
målløse over Jotuns raushet da vi smilende forlot 
fabrikken.

De som deltok på møte var: 
HR advisor Clarissa Uy og Manager Stamatis Solomakos 
fra Jotun, Daisy Lyndriz, Dr. M. Calma fra «MAMA 
Rachel’s Hospital of Mercy», Ove Aarnes Tvedt, Malin 
Brinchmann og undertegnede fra MAMA’s.

Bente Brinchmann                                                                                                                                       
Styremedlem

Fra venstre: Bente Brinchmann (MAMA’s) Dr. M. Calma (Medisinsk leder MMRHM) HR advisor Clarissa Uy fra Jotun, 
Daisy Lyndriz (Adm.leder MMRHM), Ove Aarnes Tvedt og Malin Brinchmann fra MAMA’s.

Jotun Fabrikker – våre nye støttespillere
Møte med Jotun i Batangas



Ennå er det mulig å få kjøpt boken som 
forteller historien rundt MAMA’s . Ved 
overgangen til 2019 har portoen i posten 
steget og av den grunn er den nye prisen satt 
til: Kr. 395,- .  
 
Send en e-post og bestill en eller flere bøker på 
bokbestillingmamas@gmail.com
 
Alle bokinntektene går rett inn på MAMA’s sin 
driftskonto. 

Sykehuset trenger sårt til en grundig omgang med maling.

Ny utsalgspris på 
boka «Vandring 
blant de fattigste»
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MAMA Children’s Center of Norway

 Vår bankforbindelse:  
 Skagerrak Sparebank, Stathelle
 2601 33 17185 .......................................Driftskonto
 2601 16 76331 ....................................... Sykehusfond 
 2601 34 94540 ....................................... Skolefond
 

Daglig leder, Astrid Berntsen:  
astrid.berntsen00@gmail.com
Styreleder, Jostein Gjærum:  
jostein@gjarum.net

Øvrige styremedlemmer: Rachel Trovi, Solveig 
Gudmundsen, Kari Mette Ringdal Helle, Gunhild 
Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland, Birthe Sofie Bunkholt 
Sørensen, Ove Aarnes Tvedt, Bente Brinchmann.

Norengros Erik Tanche Nilssen AS
Skien Hagebyvn. 26, Pb. 2560, 3702 Skien 

www.etn.no

www.MAMAchildren.org

VIPPS 109699

Hvis du oppgir din adresse på giro eller nettbank-  
overføringer vil du få få tilsendt vårt nyhetsbrev 
4 ganger i året.

MAMA Children’s
Center of Norway
Postboks 2,
3993 Langesund

RETURADRESSE:

Mye hyggelig skjer på senteret. Det er slettes ikke 
bare elendighet dagene våre er fylte av. Vi har 
forventningsfulle barn som kommer til førskolen 
hver dag. 

Vi bygger små hus, dyrker ris og grønnsaker og ansatte maler 
og snekrer for at det skal være fint rundt oss. 

Av og til får vi storbesøk, som i dag, hvor vi har hatt 
Backpackerne fra Grenland folkehøyskole på besøk, nesten 
tretti stykker. Noen ganger får vi besøk av familier som 
vil se hva vi får til. Alle opplever at det er kjekt å komme 
til MAMA’s. Med lojale ansatte som kommer innom jobb 
uansett om de er på jobb eller ikke. Vi har klart å få til et fint 
sted å bo og et hyggelig sted å besøke.

Gunhild Dobbe og Kari Mette R. Helle  
Styremedlemmer

Gode hverdager
med lek og arbeid

Johanne Tjetland og Andrea Håland Ravndal er studenter som har 
sin praksisperiode i Håpets Havn i jan/feb. 


