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Ny lue på hodet og nytt 
strikketeppe i posen 
som mor holder i hånden
Strikkevarene fra Norge betyr en forskjell for
mange barn på Filippinene.



På sykehuset var det lenge avtagende aktivitet. 
Nå er den på vei oppover igjen. Alles store ønske 
nå er å få til aktivitet på operasjonsstua og mer 
aktivitet på fødeavdelingen. Det betyr større 
kostnader, men etter hvert mer inntjening på 
sykehuset. Det var på god vei til å bli selvdrevet 
da coronaen satt en stopper for det hele.

Spesielt tungt har det vært at fengselsbesøkene 
og bistanden i slumområdene har ligget nede.

Her hjemme har vi og møtt på utfordringer. Alle 
arrangement og virksomheter som skulle gi oss 
inntekter, lå helt nede en stund. Men nå er det 
hele i ferd med å snu. Vi erfarer igjen og igjen at 
Vår Herre har omsorg for de fattige. Pengene har 
kommet når vi har hatt behov for dem.

Noe av det siste, gledelige jeg har fått være 
med på, var samlingene med sanitetskvinnene 
i Porsgrunn der Birthe Sofie, Solveig og jeg fikk 
delta. 

Tusen takk for to flotte arrangement med Unni 
Liane i spissen. Det var en stor flokk interesserte 
og engasjerte damer som overrakte oss en 
sjekk pålydende en stor pengesum. Virkelig 
kjærkommen i denne tiden.

Et  
utfordrende  
år

Så må jeg heller ikke glemme alle de andre 
rundt omkring i landet som bidrar med støtte 
på hver sin gode måte. Det være seg alle 
støttegruppene, konserter, basarer, auksjoner, 
juletresalg, bruktbutikken, ulike arrangement, 
strikkeprodukter og andre gaver, og ikke minst 
alle enkeltpersoner som bidrar med støtte måned 
etter måned, år etter år.

Stor takk til dere alle, tusen takk for at dere står 
med oss.

Coronaen er ikke over, men Filippinene har, i 
likhet med en del andre land åpnet seg noe. Vi 
har et lite håp om å få reise ut i løpet av neste år, 
og da kunne invitere med oss venner og familie.
 
Gunhild Dobbe 
Styremedlem

Tiden fra mars i fjor og inntil denne 
høsten har vært utfordrende for oss 
alle. Ikke minst har vi merket det i 
MAMAs, både her hjemme og der ute. 
Deltavarianten har grepet om seg og tatt 
mange liv. Men våre venner der ute har 
vært tapre og tatt utfordringene på en 
god måte. Barna og de unge får digital 
undervisning og de voksne er flinke til å 
aktivisere barna.



Det er vel et spørsmål de fleste av oss får fra 
familemedlemmer i løpet av høsten. Så er det alltid 
like vanskeleig å finne på et fornuftig svar, for vi har 
jo det meste av det vi trenger.

Slik er det ikke for de som sitter som ledere på 
sykehuset vårt,  MAMA Rachel Hospital of Mercy, 
i Cavite. Medisinsk leder Dr. Marlisa Calma og 
administrativ leder Daisy Driz vet veldig godt hva de 
ønsker seg. 

Dette ønsket har vokst frem og blitt veldig mye 
tydligere i løpet av den tiden corona pandemien har 
herjet verden rundt.

Over lengre tid har vi samlet inn penger for å kunne 
kjøpe inn en ambulanse til sykehuset. Det var deres 
høyeste ønske. Men gjennom den tiden coronaen har 
preget dagliglivet på Filippinene, så har de offentlige 
myndighetene kjøpt inn en hel del ambulanser for 
å kunne frakte syke mennesker mellom de ulike 
sykehusene. Vårt sykehus kan ikke gi behandling til 
coronasyke mennesker, vi mangler respiratorer og annet 
utstyr som trenges.

Men det vi har er et helt tomt operasjonsrom. Det står 
klart til å fylles opp med alt nødvendig utstyr. Det er 
juleønsket over alt annet fra Daysi og Dr. Calma.

Hvis de kunne få et fullt utstyrt operasjonsrom, så 
kunne det blitt utført enkle kirurgiske inngrep som f.eks. 
keisersnitt for en fødende kvinne. Det ville bety en stor 
forskjell. Vi har en god fødestue og vil gjerne ta imot 
alle fødende som ønsker det. Det kan vi ikke gjøre i dag, 
hvis det er fare for at fødselen ikke vil gå helt normalt 
og problemfritt, så må pasienten overføres til et annet 
sykehus.

Utfra disse sterke ønskene fra de som leder driften 
av sykehuset, har vi i styret i Norge besluttet at de 
innsamlede «ambulansemidlene» vil bli brukt til å 
starte innkjøp av utstyr til operasjonsrommet. 

Tid for en spesiell julegave 
Hva ønsker du deg til jul?

 
Vi håper at dere lesere som har vært med å gitt penger 
til ambulansen, vil ha forståelse for dette. 

Så går invitasjonen ut til oss alle:  
Vil du være med å gi en spesiell julegave i år – et bidrag til 
innkjøp av det utstyret vi mangler på operasjonsrommet? 

Gleden blir stor den dagen operasjonsrommet kan åpne 
dørene som et fullt utstyrt rom!

Astrid Berntsen
Daglig leder



Testament og arv
Et lite bidrag kan 
bety så mye

En testamentarisk gave er en gave som ikke koster 
noe nå, men som bidrar til at verden blir et bedre 
sted selv etter at du har gått bort. Gir du en 
testamentarisk gave til MAMAs, gir du en del av din 
arv til fremtidige generasjoner av barn og unge på 
Filippinene. Du bidrar til at fattige barn i slumstrøk 
får mat, helsehjelp, utdannelse og håp om en bedre 
fremtid utenfor fattigdommen. Selv en liten gave 
kan gjøre en stor forskjell.
Valget er ditt!

Hvorfor testemente?
Alle påvirkes av arv i større eller mindre grad i løpet av 
livet. Fra 1. januar 2021 ble det innført nye arveregler. 
De nye reglene gir deg større frihet i testamentet enn 
tidligere. 

Vi i MAMAs har knyttet kontakt med advokat Heidi 
Aspeflaten i Porsgrunn. Hun har arbeidet med 
familiesaker, arvespørsmål og oppsetting av testament 
i flere år.

For å gi en testamentarisk gave må du ha et testament. 
Ektepar med barn (og barnebarn) har det vi kaller 
pliktarvinger. Pliktarvingene arver 2/3 av dødsboet. Det 
betyr at alle har frihet til å fordele 1/3 av egen formue, 
samme om det er snakk om store eller små summer. 

Det kan være greitt å få noen faglige råd med på veien.

Advokat Heidi Aspeflaten understreker at særlig ektepar 
uten barn bør sette opp et testament. De har ingen 
pliktarvinger. Gjenlevende ektefelle arver ikke alt etter 
sin avdøde ektefelle, en del vil gå til avdøde ektefelle 
sin familie.

Vi har stilt Heidi  noen spørsmål:

1) Hvis en person ønsker å sette opp et testament, 
hva er da viktig å huske på?
Det er en del formelle krav som må være på plass.  
Derfor er det greitt å få sakkyndig hjelp. Et advokatfirma 
har kjennskap til det loven krever for at et testament skal 
være gyldig.

2) Må et testament skrives på et spesielt skjema?
Ikke noe spesielt skjema, men et testament må være 
skriftlig, et dokument på et papir som må signeres av 
uhildede vitner. 

3) Hvem må godkjenne testamentet for at det skal 
være juridisk gyldig?
Et testament trenger ingen tinglysing, eller godkjenning 
av politiet. Det er gyldig når det er signert av vitner. 
Det kan bli oppbevart i Tingretten, viss arvlater ønsker 
det. Noen ønsker å ha dokumentet hjemme. Vi i vårt 
advokatfirma anbefaler at det blir sendt til Tingretten. 
Tingretten krever et gebyr for oppbevaringen.

4) Er et testament tidsavgrenset? 
Nei, det gjelder fra den dagen det blir skrevet, bevitnet og 
signert. Et testament kan bli trukket tilbake, og det kan bli 
endret så mange ganger som arvelater ønsker.  
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Du finner også nyhetsbrevet
på hjemmesiden vår:

Vi som sitter i styret for MAMAs stiftelsen, vil gjøre vårt 
beste for å gi deg de opplysningene du trenger hvis du 
tenker på å opprette et testament. 

Ta kontakt på mail eller telefon med styreleder  
Jostein Gjærum: styreleder@mamachildren.org, 
mob. 915 67 400 eller daglig leder Astrid Berntsen, 
dagligleder@mamachildren.org, mob. 473 00 140.

Vi loser deg videre til advokat Heidi Aspeflaten dersom 
du ønsker å sette opp et testament. Heidi Aspeflaten 
har kontroll på den formelle delen av denne prosessen.

Julemarked
lørdag 4. desember

En riktig god jul og et 
godt nyttår!

Det går mot jul i bruktbutikken i  
Langesund, Storgata 9, blir det stort 
julemarked den 4.12!

Velkommen til en hyggelig julehandel.

Ønskes til alle våre lesere.
Tusen takk for trofast støtte 
gjennom hele 2021.



For kjøp av boka, ta kontakt med 
Marit Lindekleiv: mlindek@online.no, 
mob. 482 54 819, pris 300 kr + porto 45 kr.

«For at andre skal ha det litt betre» – det er 
tittelen på boka om styremedlem i MAMAs, 
Ove Aarnes Tvedt.

Forfattaren er Marit V. Lindekleiv (68), tidlegare 
førskulelærar, dei siste 14 åra har ho vore organist i 
Kvinnherad. 

– Eg har lenge tenkt at Ove Tvedt sitt liv og virke burde 
bli skriven om i ei bok. Så eg tok kontakt med han, og 
heldigvis fekk eg han med på det. Orda kjem frå Marit 
Vedeld Lindekleiv, som nyleg har fullført boka om Ove 
Aarnes Tvedt.

– Dette har blitt ei historie om livet til Ove, frå barndom 
av og fram til i dag. Samstundes ønskte eg at boka skulle 
få fram kva som er drivkrafta til Ove, altså kva som ligg 
til grunn for alt det han har bidrege med til samfunnet, 
som til dømes å bygga sel, jobba for ungdommen eller 
driva med hjelpearbeid på Filippinane. Dei einskilde 
engasjementa til Ove er viktige på kvar sine måtar, og 
bak ligg det eit ønskje om å gjera noko for andre. Håpet 
er at lesarar i alle aldersgrupper kan bli inspirerte av 
dette engasjementet, smiler ho. Ove Tvedt seier han blei 
overraska då Marit tok kontakt, og at han måtte ein runde 
i tenkeboksen. – Eg lurte no på om det var så mykje å 
skriva om, då. Og så var det dette med å hugsa  historia 
mi rett. Hukommelsen kan vera litt upåliteleg, blunkar 
han. Han tok likevel sjansen på å seia ja, og forfattaren og 
portrettkandidaten gjekk i gang med samarbeidet. 

Dei starta i januar i år, og allereie i mai var manuset klart. 

Nokre av barndomsminna måtte Ove konferera med 
andre undervegs for å sjekka at han hugsa rett, fortel han. 

Når det kom til den delen som går på å prøva å skildra 
drivkrafta si, trong han elles ikkje grava så djupt. – 
Grunnen til at eg er blitt meg, er fordi eg tidleg bestemte 
meg for å ha ei kristen tru. Denne trua har forma meg 
og dei prioriteringane eg har gjort, seier han, før han 
held fram: – Det betyr ikkje at ein treng å tilhøyra 
indremisjonen eller vera kristen for å lesa boka. – Men ein 
kan risikera å bli det, legg Marit til og blunkar. 

Overskot til MAMAs sitt arbeid på Filippinene
Når boka er lansert, kan ho kjøpast i bokhandel, privat 
og på nett, fortel Marit. Alt av overskot frå boksalet skal 
gå til MAMA Children’s Center of Norway på Filippinane, 
organisasjonen som Ove og kona Grete er sterkt engasjert 
i. Det rører Ove. – Eg synest det er sterkt og fi nt av 
Marit å donera eit eventuelt overskot etter alt arbeidet 
ho har hatt med boka. Situasjonen til dei fattige og 
lidande på Filippinene har blitt endå tøffare som følgje av 
pandemien, og det er ikkje tvil om at slike midlar vil koma 
godt med, seier han. 

Tekst redigert av AB, skrive av Elisabeth Berg Hass 
Kvinnheringen.

Boka om
eldsjela Ove



En av de første dagene i september fikk vi den 
uendelig triste meldingen fra Filippinene at pastor 
Rick var avgått ved døden pga. Covid 19-sykdom.

Han ble akutt innlagt på sykehus pga. pustebesvær, men 
tilstanden forverret seg raskt og hans liv sto ikke til å 
redde. Hans kone, pastora Connie ble også syk, men er 
nå erklært frisk. Pastor Rick, eller Ricardo Purification 
som var hans virkelige navn, ble 65 år gammel. Han 
og hans kone har tjent MAMAs i mer enn 30 år. De var 
Rachels gode venner og støttespillere hele tiden.

Rick var i tillegg til å være pastor også utdannet 
bilmekaniker og hedde en tid det tekniske ansvaret for 
senterets biler. Han var en «handy man», humoristisk 
og kunnskapsrik. Jeg minnes mange kjøreturer med 
gode samtaler, utallige gudstjenester, fengselsbesøk, 
hyggelige måltider rundt omkring og besøk hjemme hos 
ham.

Connie og Rick hadde travle hverdager. Hver søndag 
hadde de 3 forskjellige gudstjenester.

Jeg minnes søndag ettermiddager på sentret. Den 
slitte jeepen ruller inn på sentret hos oss med Rick ved 
rattet. Og ut strømmer det en stor flokk støttespiller 
i ulik alder utstyrt  med diverse utstyr til sang og 
musikk. Dette var ukens høydepunkt for de gamle på 
gamlehjemmet og barna på barnehjemmet.

Rick talte lenge og vel uten manuskript og alle satt som 
tente lys. Vi som ikke forsto så mye av det som ble sagt 
kunne observere, men vi følte og på fellesskapet.
Rick var seniorpastor i Resurrected Life in Christ  
Christian Ministries inc. Dette var en stor og aktiv 
menighet med svært mange unge.  

Pastor Rick
til minne

 

Disse ungdommene kjenner i dag på et stort savn etter 
Rick som de omtalte som far. Connie var full tids ansatt 
i MAMAs, men disse to fulgte hverandre hele tiden.

En annen viktig tjeneste vi fikk følge pastor Rick i var 
fengselsarbeidet. Hver eneste uke besøkte de 3 fengsler 
med andakt, sang, bibelstudier, gaver og oppmuntring. 
De ga og mye støtte til løslatte fanger. Det var rørende 
å observere hans kontakt med fangene.

Tankene går nå til Connie og sønnene som kjenner på 
savnet etter ektemann og far i mer enn 30 år. 

Vi som kjente og ble glade i pastor Rick, kjenner i dag 
på en personlig sorg. Det blir uendelig tungt og rart å 
komme til Filippinene igjen og ikke treffe Rick som alltid 
tok imot oss med et bredt smil og en varm klem.

På vegne av styret i MAMAs og alle venner og 
støttespillere i Norge: Guds fred over minnet ditt, kjære 
pastor Rick.

Gunhild Dobbe 

Her deler pastor Rick gleden over et godt kakestykke med 
«Tita Rachel»



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:  
dagligleder@mamachildren.org
Styreleder, Jostein Gjærum:  
styreleder@mamachildren.org 

Øvrige styremedlemmer: Solveig Gudmundsen, 
Gunhild Dobbe, Bjørg Dåsvand Nuland, Birthe Sofie 
Bunkholt Sørensen, Ove Aarnes Tvedt, Rune Jørgensen.

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.

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

RETURADRESSE:

MAMAs basar  
på Valen
Fredag 24. september inviterte den lokale gruppa 
«MAMA i Kvinnherad» til basar i Valen kyrkje.
Lokalgruppa består av norske og filippinske venner 
av Grete og Ove Tvedt. Basaren vert arrangert kvart 
år  i Valen kyrkje, den siste fredagen i september.  
I år kom det ca. 60 personar på basaren. Dette var 
gruppa svært nøgd med.  Landet var nesten opna 
oppatt etter Corona.

 
Resultatet av sal av loddbøker på førehand og åresalg 
på basaren vart i år ca. kr 117 000. Loddsalget vert 
gjennomført ved sal på kjøpesenter, heimebesøk og 
via Facebook. Dette var det beste resultatet gjennom 
dei åra basaren har vorte arrangert. Pengane kjem 
godt med til drifta vår på Barneheimen og til drift av 
sjukehuset. Gruppa vil takka alle som deltok, kjøpte 
lodd og gav gevinstar. Fredag 30. september 2022 
vert det ny basar om alt går bra.
 
Ove Tvedt

Ungdommane Mathias Tvedt, Johannes Eide Myklebust, og 

Jostein Tøkje klare til åresalg.

Grete og Ingrid Bru lagar til basaren sammen med Grete Tvedt. 

Nokre av gevinstane, mellon anna skoskjeier laga av Vidar Eide 

norges eldste mann 107 år.


