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GOD OG VELSIGNET 

SOMMER OG FERIE! 

Jesus sa til dem: «Kom og få 

mat!» Ingen av disiplene 

våget å spørre ham: «Hvem 

er du?» De visste at det var 

Herren.  Så gikk Jesus fram, 

tok brødet og ga dem, det 

samme gjorde han med 

fisken. 

Tenk at vi kan få være Jesu hender å gi barna her det de trenger for dagen. Mat, klær og 

skole, og JESUS, barnas beste venn! 

 

Første skoledagen etter ferien på barnehjemmet. Det 

kommer nye barn hver dag, som vil gå der. De nye 

barna trenger uniformer og skolebøker. De har mat 

med seg til skolen og betaler litt skolepenger. Mange 

bor i husene rundt barnehjemmet.  

Det er nå 30 barn her. 

 

Nedefor er det noen av barna fra Malik Nagar slummen, her er også komt en del nye barn . 

Disse barna trenger uniformer, skolebøker,mat og klær, og så er de ekstremt fattige . Effi 

ønsket at de skal gå på skolen  på barnehjemmet sine lokaler da disse er mye bedre, men 

foreldrene ønsker ikke det ennå.  Der er ca. 30 barn der foreløpig, men nye kommer hver 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye  muren  rundt barnehjemmet  som ble bygget i sommer, i 47 graders varme for det 

meste av tiden! Det er også ny grus på gårdsplassen og veien inn til barnehjemmet. 
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Toalettene til barna. 

Disse nye toalettene er ikke helt klare ennå, men med noe mer penger 

så kan de tas i bruk snart. Har du lyst til å gi noe ekstra til det, er vi så 

takknemmelig. 

 

 

Her er den spreke dama som syklet Nordsjørittet ( riktignok fra Nærbø) 

til inntekt for hjemmet og bygging av mur og 5 nye toaletter til barna.  

Det var toaletter oppe på taket , men kommunen klaget på dem, og 

mente at disse barna var for små til å bruke disse.                                         

Bankkontonr:3205 24 06748   Vippsnr: 52013 

Jeg fikk en del som firmaer som sponset penger og oppfordret venner, 

Facebook-venner og familie til å gi til prosjektet, og jeg fikk inn ca.40 

000 kr. 

Det er kjempebra, tusen hjertelig takk til alle som bidrog, så var det veldig kjekt å sykle i det 

flotte været. Og mange kjekke folk. 

Takk til disse firmaene: 

Kverneland Næringspark AS 

Folkvord Planter AS 

Sigmund Håland RK 

Enjo 

Joker Julebygda 

Aski Kopi og profilering 

 

Noen planer for høsten 2019: 

21.september serverer vi Indisk middag på Malmheim bedehus kl.14.00 

Det blir åresalg. Stjernekoret i Julebygda, den nye presten og Siri  Ueland Chancy blir med. 

Orientering og bilder fra siste turen til India i januar 2018. 

Kom og bli med!  

Vennlig hilsen Margunn Håland 

 UCH 


