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Styretur til Tallinn

Styreturen til Tallinn er over og vi i styret sitter igjen med rike
minner og ny giv til å fortsette med arbeidet vi gjør for å lette
hverdagen til barnefamilier og barn på senteret. Både de som bor
der fast og dagsenter/krisesenterbarna. Også arbeiderne er vi
opptatt av. Vi samlet alle til møte, steikte vafler og spanderte frukt. Vi ble
kjent med hverandre og den enkeltes funksjon på senteret. Veldig
informativt og oppmuntrende. De gjør en stor innsats.
10 av mødrene tok vi med oss på en "happy day". De fikk en halv dag i
basseng og sauna. Slappet av og spiste deilig lunch. Vi tenker å gi mødrene
også gode opplevelser, så bygger vi relasjoner og det blir bedre mødre. Så
hadde vi pizzakveld hjemme hos meg i leiligheten, og alle ville overnatte, så
slik ble det. Trangt med ti i på den lille plassen, men gode minner. Familier
fikk besøk og jenteleir ble diskutert og planlagt med mødrene. På det møtet
kom en bestemor med sitt lille barnebarn, satte henne på fanget mitt og sa
at "jeg vil du skal være hennes mamma resten av livet, hun er så glad i
deg." Denne lille 5 år gamle jenta er foreldreløs og sover i barnehagen hele
uka og hjem til syke besteforeldre i helgene. Så jeg vil ha henne i sommer
og være god bestemor. Gjør det jeg kan for å finne en god mor til henne så
kan jeg være bestemor resten av livet.

Gode påskedager til deg og dine!

Vi kan gjøre livet lettere for noen, og det vil vi!

Med hilsen fra Solveig Bergsland -tlf. 90184791

 Publisert den 31.03.2014  · 

Nytter det?

Når jeg tenker tilbake på de
17 årene jeg har vært leder
for dette gatebarnarbeidet,
så slår tanken meg, nytter
det egentlig? I forrige uke ringte
telefonen. En glad stemme i andre
enden sier med stor begeistring "
Solveig vi har kjøpt oss hus idag"! Det
er Anna (24) som nesten klukker av
glede og begeistring. Og jeg gleder
meg storlig med henne. Anna som jeg
møtte på min første tur til Tallinn. Hun

som bodde en hel sommer under en pressening sammen med sine foreldre
og to søsken. Hun som stod først i køen på suppestasjonen, som klødde og
klødde fordi lusen tok tak i håret. Jenta som trosset sine foreldre og tok med
seg sin søster på 7 og flyttet på barnehjemmet vårt da det var nyåpnet i
1999. Som 17 åring giftet hun seg i Tallinn. Fødte en datter året etter. For 5
år siden kom den lille familien til meg på et to måneders besøk. De reiste
ikke tilbake, men fikk begge jobb her på Ålgård. Har spart og fått låneavtale
med banken og er nå huseiere. Riktignok et oppussingsprosjekt, men motet
og entusiasmen er på topp. Med stor begeistring viste de meg neste dag
huset og visste akkurat hvordan de ville forbedre boligen. De to jentene på 6
og 3 gleder seg til å få eget rom. Det jobbes hardt for at denne lille familien
skal få adoptere en liten gutt fra barnehjemmet vårt. En som har lik
bakgrunn som Anna. Og når jeg spør henne hvorfor hun vil adoptere svarer
hun- "fordi jeg vet best og kan forstå hvordan det er å vokse opp med
rusforeldre i slummen, hva det gjør med et barn. Jeg vil bruke min fortid til
noe godt for noen". Nå ber vi virkelig om at dette må gå i orden med
myndighetene. Foreldrene sier ja.

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet - 
det nytter!
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det nytter!

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland tlf. 90184791

 Publisert den 28.02.2014  · 

Gode faste støttespiller!

Tid for tilbakeblikk og
framtidsplaner. Vi har
satt vårt årsmøte til
onsdag 19. mars kl.
19.30. I år har vi valgt å legge
møtet til SAS Radisson på
Gardemoen. Ring 90184791 hvis
du vet at du kommer. Vi må ha
oversikt pga. servering og valg av
lokale. Grunn for valg av sted er
at hele styret har møte samme
kveld og neste morgen flyr vi til
Tallinn for å besøke prosjektet og
treffe barn og arbeidere. Vi vil
også foreta en stor matutdeling
fra garasjen bak sosialsenteret.
Da vil vi treffe de 130 familiene
som kommer for å få tilskudd til
det daglige brød. Vi hadde salg av
matpakkekort til jul. Selv om det
ble delt ut hundrevis av gode mat
poser i desember er det midler
igjen. Vi ønsker å bli mer kjent

med mødrene, så vi vil ha en dag i bassenget med dem. Viktig med nære
relasjoner slik at alle får god kjennskap til det vi driver med. Planer for
sommeren skal det også jobbes med. Jenteleir i Trøndelag og barn på
familiebesøk til Norge er blant disse. Takk for din trofaste støtte!

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

God vinterdag til deg----

Daglig leder Solveig Bergsland - tlf: 90184791

 Publisert den 24.02.2014  · 

Godt nytt år!

Nytt år med
nye
muligheter.
Når du leser dette brevet
er det 11 barn som
nettopp er ankommet
storbyen etter to uker i
Norge. Barna som er fra
5 - 13 år har bodd hos
norske vertsfamilier og

har fått med seg julefeiring slik vi gjør det her til lands. Noen for første
gang. Som den lille 5 åringen som har vært hos meg. Hun ble litt skjelven da
julenissen kom, selv om hun godt kunne se og høre på stemmen hvem som
gjemte seg bak drakten. Aldri hadde jentene sett så mange gaver, og veldig
mange var til dem. Dukker, leker, kosedyr, klær, tegnesaker, sjokolade eller
spill. De klokket og lo alle tre etter som gavene havnet hos dem. I fine nye
julekjoler satt de der og spiste med et bord. Ingen av dem har det hjemme.
Gode minner fra glade mennesker som bare vil dem vel. Men så kom
tannverken. Smerten og fortvilelsen, og påminnelsen om en vannskjøttet
hverdag. 2. juledag kalte vi ut en tannlege som både trakk og boret. Det var
smertefult også for meg å trøste, vondt å se smerten og frykten hos de små.
Og jeg sa om kvelden, "hvorfor pusser du ikke tennene dine hver kveld, du
er jo 8 år.?" "Ja men bestemor sier jeg får ikke lov for vi har så lite vann." Ja
slik er det. Bare bære vann, ikke sanitæranlegg inne, 12m2 med 4 voksne
og to barn. Foreldrene er narkomane, bestemødre som må ha alkohol. Trist!
Men jentene har fått nye opplevelser, og nå har de nye muligheter med håp
om mindre tannverk, for jentene vet at det er ikke mye vann i glasset som
skal til for at tennene skal bli rene. 
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

Med takk til deg fra Solveig Bergsland Tlf: 90184791

 Publisert den 29.12.2013  · 

Advent - ventetiden er her!
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Advent - ventetiden er her!

Jeg vet i alle fall noen som venter veldig, Barna på senteret vårt,
de som kommer dit hver dag eller som bare stikker innom
sporadisk for å få hjelp til noe. Veldig ofte er det spørsmål om
mat. Barna kommer, de voksne hjemme har ikke noe til overs for
matkjøp. Prisene har steget betraktelig etter at Euro ble innført for noen år
siden. Strømprisene ligner veldig på de norske, derfor er det ofte at
strømmen blir kuttet fordi regningen ikke er betalt. Da må de leve noen uker
eller måneder uten strøm og hvis de er heldig å få hjelp kan den
gjennopprettes. Ofte kommer vi inn i leiligheter, i stupmørke og bare
stearinlys gir varme og nok lys til å få gjort det mest nødvendige i rommet.
En ung mann ringte meg og hadde fått en ide om å starte et "lys og
varmeprosjekt" i forbindelse med jula. Da kan familier med vedfyring få
tiltrengt brensel, og de mest utsatte-barnefamiliene få hjelp til å betale for
strøm. Dette er en god julegave å få. Og så er det gjester fra Norge som
kommer med gaver, og vi arrangerer julefester med god mat, julenisse og
mandariner. Alle får sjokolade - og pepperkaker. Da er det jul!

Små og store ønsker å takke deg for din trofaste hjelp gjennom vanskelige
tide. Mor Teresa sa: "Hvis et liv har pustet lettere fordi du har levd, så har
du ikke levd forgjeves!"

Glad jul til deg og dine!
Hilsen Solveig Bergsland - tlf: 90184791

 Publisert den 29.12.2013  · 

Virksomhet

NOGE – Norsk forening for gatebarn i Estland – jobber for å
bedre fattige barns hverdag. Vi samarbeider nært med Peeteli
sosialsenter som liggere i Tallinn. Peeteli driver krisesenter,
barnehjem og dagsenter hvor det tilbys leksehjelp,
fritidsaktiviteter og varm mat til barna i nærmiljøet. Det er en sosialarbeider
ansatt med oversikt over 130 familiers ulike behov for hjelp. For å klare
dette arbeidet er de avhengig av pengestøtten de mottar fra NOGE hver
måned.

Hvert år kommer mange barn på ferie til Norge. Enten på ulike sommerleirer
eller hjem til gjestfrie familier. Dette gjør vi for å holde barna unna
kriminalitet, sult og omsorgssvikt de tre månedene skolen er stengt hver
sommer. Vi håper gode ferieopplevelser og god omsorg kan styrke de til å
klare seg gjennom resten av året. Noen barn får i tillegg oppleve jul hos
familier i Norge.

NOGE har innsamling i Helsebanken på Ålgård hver onsdag kl 17:00-19:00. 
Vi tar imot pent brukte klær, barneutstyr, husholdningsartikler og møbler. Alt
som er rent og helt og kan være til nytte for andre. ( på grunn av
transporten må det pakkes forsvarlig i banankasser eller i svarte
søppelsekker).

Akkurat nå setter vi stor pris på julegaver til barn i alle aldre. Velger du å
pakke inn julegaven må den være ubrukt da dette kan være den eneste
gaven barnet får til jul. Pent brukte leker eller klær kan med fordel pakkes i
en gjennomsiktig brødpose med sløyfe på. Barna setter stor pris på å finne
noe spiselig i pakken de får 

Vi lager også julematposer. For et bidrag på 200 kr. får vi handlet inn og
pakket en innholdsrik matpose til en familie. Du vil motta et lite kort som
takk for bidraget til matposen.
Takk for at du bryr deg! Vi ser at det nytter.

Vennlig hilsen NOGE
v/ Solveig Bergsland.

På www.gatebarna.com kan du følge arbeidet vi gjør.
E-post: solveig.bergsland@lyse.net Mobil: 901 84 791, konto:
3280.20.83474.

 Publisert den 30.10.2013  · 

Kjære giver!

Høstferien iår var særdeles travel. Tre av oss i styret reiste til
Estland dagen etter at vi fylte en trailer med hjelp. Søndag kom
en bussgruppe fra sørlandet med 58 unge, små og voksne for å
gjøre en forskjell for noen fattige i Tallinn. Hele uken ble det
pusset opp rom i 6 leiligheter, bad, toalett, gang gulv, jenterom ,parkett i
stue, tapet på gutterom, en stor leilighet ble malt og en familie på sju fikk
alt av møbler i den tomme nye leiligheten. Foruten dette ble det delt ut 400
hamburgere i slummen, og 550 mennesker kom for å få matposer som var
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hamburgere i slummen, og 550 mennesker kom for å få matposer som var
pakket og betalt av sørlendingene. Det ble også to barnefester med 65 på
den ene og 100 på den andre. 100 poser med sengetøy og toalettartikler ble
delt ut. En familie fikk gasskomfyr og en fikk ny vaskemaskin.
Nonnene ble også besøkt, og 50 matposer pakket og delt med dem, samt
underholdning med sang og andakt. 
Ønsker du å se utdrag fra denne turen kan du se på programmet som heter
Underveis på Nrk1. Det er meg opplyst at det blir 20. november. Tror dere
også får se fra arbeidet i Peeteli sosialsenter. Gå til NRK underveis
Kvelden før vi skulle til bake til Norge besøkte vi en familie med blandt annet
en liten jente på 4 måneder. Mor var ikke stødig den kvelden, og jeg så at
den lille jenta var urolig og sløv. Forstod ikke helt før jeg registrerte at den
rusede moren ammet den lille. Er det det de mener med å få det inn med
morsmelken? En ruset baby!

Med ønske om fortsatt god mørketid til deg og takk for at du bryr deg! 

Hilsen Solveig Bergsland tlf:90184791

 Publisert den 30.10.2013  · 

Kjøre støttespller!

Sent på ettermiddagen 2.september fikk jeg i Tallinn stikkende en
lapp i hånden. Jeg var inne på et kjøpesenter for å gjøre noen
ærend. På lappen ble jeg oppfordret til å kjøpe noe skolemateriell
til et barn. Denne dagen hadde 4200 familier sendt barna sine til
skolen uten ransel, penal, blyanter, viskelær etc. De hadde rett og slett ikke
penger til det. Det var ikke nytt for meg. Vi i foreningen hadde allerede
sendt penger til senteret vårt, og jeg hadde selv tidligere på dagen vært på
utdelingen. Vi hadde 50 barn på listen, heldigvis hadde vi skaffet rikelig med
materiell og papirene viste at 131 registrerte barn var blitt lykkelige eiere av
skolesaker denne dagen. Over 200 mennesker var innom , spiste kake, feiret
at skolen var igang og fikk starthjelp.
Takk til dere som gir og støtter slik at skolebarna kan ha det de trenger til å
gjøre en god jobb på skolen. Vi poengterer at det er viktig med utdanning. 

Mange lurer på hvordan det går med den lille gutten jeg skrev om sist. Han
bor for øyeblikket på barnehjemmet hos oss i Peeteli.
Takk for at du bryr deg!
Med ønske om en god høst for deg og dine!
Solveig Bergsland - tlf. 90184791

 Publisert den 24.09.2013  · 

Min kjære lille gutt!

Du kom inn i livet mitt den 24. mai i år. Jeg hentet deg på
flyplassen. Du kom sammen med en ungdom som kunne det
russiske språket, en som du etterhvert ble veldig trygg på og
som du begynte å kalle for pappa. Hele tre måneder fikk du være
her på Ålgård. Vi fattet fort at livet allerede til tross for at du bare er fire år,
har fart veldig hardt med deg. Du var utrygg til og med når du sov. Da løftet
du hendene og ristet som om noen slo mot deg. Du kunne ikke gå helt
stødig heller. Ikke så rart når vi vet at du har vært innestengt på noen få m2
store deler av livet. Du har ikke fått springe rundt og fått styrke i føttene. Og
du hadde alt for små sko på deg. Du fikk et nytt liv her. Etter en måned kom
Magda fra Romania og fikk ansvar for deg. Hun gav deg alt en liten gutt
kunne trenge. Mat og omsorg, kjærlighet og tid. Dere fant hverandres
hjerter. Du la på deg noen kilo, lærte å telle til ti på norsk. Skrive tall og
bokstaver lærte du også. Du bad oss hver dag om å ikke sende deg tilbake
til pappa i Tallinn. Jeg så du ble redd da vi noen dager før flyet lettet begynte
å forberede deg på at du måtte tilbake. Du skrek, noen ganger bare gråt du
og ba igjen og igjen om å få bli. Men vi må følge ordre desverre - du skal
bare vite at det var tøft også for meg da du klamret deg til foten min på
flyplassen før flyavgang, og skrikene dine har satt seg fast i hjertet mitt.
Hvorfor må livet være så urettferdig? Nå er håpet mitt at myndighetene
finner et godt sted til deg i Estland.

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

Med vennlig hilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 31.08.2013  · 

På ferie

Kjære deg! 
I skrivende
stund ligger
jeg på et
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jeg på et
sponset hotellrom i
Trondheim. Jeg har med
meg tre småjenter fra
prosjektet vårt i Tallinn.
Etter denne natten reiser
vi sammen til Tallinn.
Fem uker har de vært på
besøk i Norge. Alle tre
blir hentet av sine
bestemødre på flyplassen
imorgen. De har
opplevelsesrike dager

med seg i baggasjen, samt gaver til sine nermeste hjemme og en koffert
hver med klær som norske mennesker har gitt dem. Ingen kan se på dem at
de har det vanskelig i sin hverdag når vi kommer reisende. De har fine klær,
klær og synger og traller der de tripper langs vegen. Men vi som har vært
nær dem denne tiden forstår fort at dette er barn med enorme behov for
kjærlighet og nærhet, samt grenser og trygghet. Tre uker var de i Rogaland,
først på leir sammen med 47 andre i 16 dager. Deretter har de vært med
meg og min familie. Ungdommer fra Estland har bistått med språket. Jeg vet
ikke hva de ville svart hvis jeg spurte dem om den største opplevelsen disse
dagene. Kanskje det var Kongeparken, flyturen, fisketurer, måltider eller
spill? Jeg bare vet at de høyeste gledesropene kom da de fikk springe etter
tur inn i de åpne armene til 22 årige Tanel, og han løftet dem opp i luften og
svingte dem rundt. Nærkontakt er veldig viktig. Disse jentene er fire, fem og
åtte år. Den sistnevnte drar meg i armen da hun kom inn på hotellrommet
idet hun spør ivrig og litt lavmælt, Solveig - elsker du oss tre? Det var ikke
vanskelig å svare -"ja jeg er veldig glad i dere". 
Det er vemodig også å levere dem tilbake, for jeg vet ikke til hva-----

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Fortsatt god sommer!
Mev vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 28.07.2013  · 

Snart fem

For tiden er det spesielt travelt.
To små barneføtter tripper inn til
meg på badet hver morgen. To
små armer omringer meg med en
stor klem idet gutten roper -
babuska-babuska. Det betyr
bestemor - bestemor. I fire dager
har han bodd hos meg. Han kom
sammen med en
fysioterapistudent fra Estland.
Han bruker ferien sin til å hjelpe
meg å hjelpe de hjelpeløse.

Atrjom er 4 1/2 år. Jeg leste en artikkel om ham i en estisk avis. Han bodde

sammen med far, og tre andre voksne på 10m2. To av disse var plassen for
lek og utfoldelse. Jeg leser mellom linjene, og et besøk i påsken bekrefter at
her er det ikke bare ren fattigdom. Mine antagelser er rett. Far er
rusmisbruker, I denne leiligheten har denne gutten tilbragt sine første leveår
med en meget brutal far. Ingen form for stimuli eller mulighet for læring.
Sett og opplevd rus og vold fra dag én. Dette ser jeg godt på guttens adferd
idag. Han er veldig skadet. Men vi gir ikke opp. Han skal få bli her i 6 uker,
bli med på leir og få lære masse, springe og spise godt og leke med andre
barn. Men hva med framtiden??? Han er jo snart fem.....

Takk for at du bryr deg! Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor
kjærlighet!

GOD SOMMER TIL DEG - varm hilsen fra Solveig Bergsland

Foto: Illustrasjonsfoto fra en bolig i Tallinn Aha foto

 Publisert den 13.06.2013  · 

"Hva tenker du på?"

Kjære støtte
spiller!

Facebook spør
meg hver gang jeg åpner
siden- "Hva tenker du
på?" Den siste uken har
jeg vært på reise med
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jeg vært på reise med
Hurtigruten. En tur jeg
ble tildelt på grunn av
min innsats for gatebarna
og de fattige i 17 år. Jeg
har hatt uforglemmelige
dager i en storslått norsk

natur fra Bergen til Kirkenes. Og jeg har tenkt hver dag, hva skulle jeg ha
hjulpet alle disse barna med hvis det ikke var for deg? For dere trofaste som
betaler inn hver måned i år etter år. Det er dere som bærer dette prosjektet
vårt i Tallinn. Jeg er bare en formidler av pengene dere gir.
Dere hadde fortjent å være med meg på min seiling langs Norges kyst. Jeg
er utrolig takknemlig for dere og jeg vil at dere skal vite at mange små og
store fattige får en bedre hverdag fordi du deler.

Hvis et liv har pustet lettere fordi du har levd, så har du ikke levd forgjeves!
- Mor Teresa

Med takknemlig hilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 28.04.2013  · 

Fra Tallinn

Nå er jeg i Tallinn. Stor jobb a forberede sommerens høydepunkt
for 13 mødre og deres 34 barn. Foruten alt det praktiske som
skal pa plass ma det finasielle også gå i balanse. Dette er alltid
spennende. Har du mulighet til a bidra her er du hjertelig
velkomen med bade store og sma beløp til Kontonummer:3280.20.83474 og
merke med mor-barn.

Sommeroppholdet vil finne sted i Rogaland, nærmere bestemt pa leirstedet
Liland. 
Vi trenger klær i størrelser fra 0-16 for jenter og 0-9 for gutter. Har noen et

stort telt vi kan låne. Eller to som tar 6 personer? Guttene skal på fjellet og
overnatte så det må være mulig å bære på ryggen til en av de store
mennene.

Har noen kontakter med noen som kan sponse 14 reklameryggsekker til
fjellvandring?
Vi tar imot det du vil dele i Helsebanken på Algard hver onsdag mellom 17-
19.

 Publisert den 20.03.2013  · 

"OI, de er rike"!

Dette var 7 åringens
utrop da han åpnet
kjøleskapsdøren til
familien i Oppdal i
forrige uke. Alik som er guttens
navn var invitert til Norge i
forbindelse med Aune barneskole
på Oppdal sin innsamlingsaksjon.
Leder Mati Sinisaar bragte med
seg to barn på 12 og 7 år fra
sosialsentret vårt i Estland.
Foruten mat flere ganger om
dagen fikk Alik sove i egen ren
seng og ha på seg rene fine klær
hver dag. Det var det første som
måtte skje da de ankom Norge,
klesskift. Få ta av seg de skitne
illeluktende klærne og bli puttet
opp i et godt varmt karbad. Han
gråt litt da, for han vist ikke
hvordan han skulle vaske seg i
det såpevannet. Men etter
vegledning og litt lek i vannet
likte han seg så godt at han gråt
da han måtte opp av vannet. En
dag fikk han spent på seg

slalomski og skiheisen brakte ham opp i fjellet. Han fikk undervisning og den
lille pjokken lærte fort, og storkoste seg nedover de flotte løypene under blå
himmel og strålende sol. Det flotte svømmeanlegget på sentrum fikk også
besøk av våre to små venner fra Tallinn. Da lærte Alik å svømme noen
meter. Frykten for vann, måtte vike for tilliten til en utrolig tålmodig mann
som viste hvordan armer og bein skulle samarbeide for at kroppen skulle
holde seg over vannet. I skrivende stund sitter Alik på et stort sponset
hotellrom i Oslo og ser på TV. Nå er norgesoppholdet over, og vi vil alle fly
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hotellrom i Oslo og ser på TV. Nå er norgesoppholdet over, og vi vil alle fly
tilbake til Tallinn med gode minner for livet. Alik vil komme tilbake til Norge i
juni sammen med mor og bror for igjen feire gode dager i Norge sammen
med "rike" mennesker som har mat. 
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Varme vårdager ønskes deg! Hilsen fra daglig leder Solveig Bergsland

 Publisert den 18.03.2013  · 

Nytt år

Kjære støttespiller!
I slutten av et år
tenker jeg alltid på
året som gikk. Fikk jeg
utrettet det jeg satte meg fore i
begynnelsen av året? Når du
jobber i et prosjekt om dette vi
gjør kan vi legge fine planer og så
forandrer situasjonen seg
plutselig. Da jeg skulle reise fra
Tallinn og hjem for å feire jul, fikk
jeg høre om en gutt i stor
klemme. Jeg bare ”måtte” ta ham
med meg i "kofferten". Og nå har

han feiret jul og nyttår på Ålgård. Gutten var 16 år,og såkalt "bad boy". Jeg
har sett andre sider. En hjelpsom, høflig og snill gutt. Jeg har fått selskap til
julebakst, snømåking, julevask, sølvpuss og bretting av klær. Og gutten har
sett en annen verden og stråler av glede. Mitt ønske for ham i det nye året
og i framtiden er at han skal få blomstre, og at tiden i Norge har gitt livsmot
og framtidshåp. Jeg vet at det nytter- jeg har sett det før. 

I fjor fikk 65 barn komme til Norge på sommerferie. Dette står det stor
respekt av. Bare 5 fikk feire julen her. Desember ble en hektisk måned for
oss i foreningen. Julefest i Tallinn for 160 barn og 80 voksne på formiddagen
1.desember, og en fest for 650 barn og voksne på ettermiddagen. Alt ble
strålende gjennomført. 

Fire trailere er sendt i løpet av året, til stor hjelp for mange. 7 mødre har
gått på estisk kurs hver lørdag. Vi ser at det går framover og det gir
pågangsmot. 

Årsmøtet for 2012 blir på Oppdal lørdag 16. mars. Mer informasjon i neste
nyhetsbrev. Takk for at du bryr deg! Det som virkelig er verd å gjøre er det
vi gjør for andre! GODT NYTT ÅR! 
Med takknemlig hilsen fra Solveig Bergsland

*Bidet tatt da styret var i Tallinn i mai i fjord.

 Publisert den 29.01.2013  · 

Siste Julefly

Kjære deg!

I skrivende
stund er 15
store kofferter ferdig
pakket og vi 5
styremedlemmene venter i
spenning på å reise til
Tallinn i morgen. 

Når du leser dette er
helgens begivenhet over
og vi er vel hjemme for å
stelle til jul i våre egne

stuer. Den siste tiden har vært preget av pakking av gaver og overraskelser,
samt planlegging av årets juleflytur. Dette er den siste i rekken av 9.
Flykapteinen på SAS er blitt pensjonist og ledelsen har ingen etterfølger.
Ildsjeler kan ikke søkes etter. De må dukke opp etter eget initiativ og
interesse. Dette er et utrolig stort apparat. En jobb som må forberedes hele

året igjennom. Juleflyet legger opp, men vi fem i styret fortsetter med
uforminsket styrke. Uten fly, og uten uniform. Vi har til og med ytret frampå
om at vi neste år vil overta den store festen i kulturhuset med 550-600 barn
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om at vi neste år vil overta den store festen i kulturhuset med 550-600 barn
og foreldre. Barna våre på senteret gleder seg veldig til den store julefesten
som blir 1. desember i år. Nissen kommer, det blir underholdning og varm
mat på alle. Og når de går, får familiene med seg hjem en stor god
matpakke. Da blir det fest i de mange hjem. De kan tenne julelyset de har
fått og kjenne at noen bryr seg. Takk for at du bryr deg så vi kan drive sette
store arbeidet.
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

God og gledelig jul til deg og dine!
Med vennlig hilsen fra Solveig Bergsland

*Bildert hentet fra haga2.snappages.com

 Publisert den 29.11.2012  · 

Juleforberedelser

Kjere
støttespiller!
Nå er det ikke
lenge før julen
ringes inn og vi skal feire
sammen med familie og
venner. Jeg har allerede
fått henvendelser fra
mennesker som gruer seg
til jul. Enten har de ikke
penger til mat eller gaver
til barna sine, eller de
mangler simpelthen
venner. Å gi andre venner
er ikke min oppgave, men
jeg kan selv være en. Og

det med mat og julegaver har vi allerede tenkt på lenge. I lang tid har vi
solgt såkalte matkort. Et kort koster 200,- og for den summen kan vi i styret
kjøpe gode matposer til familiene vi støtter, og gi dem, slik at de også kan få
en smak av jul. Vil du selge slike kort? Eller kjøpe noen selv? Ta kontakt på
telefon 90184791 og si fra. Hva julegaver angår er det neste steg. Jeg har
kontakt med flere skoler der elevene gir en gave hver der de putter inni et
klesplagg, en leke og noe spiselig. De pakkes i gjennomsiktige brødposer og
blir pyntet med bånd et hjetekort der det står barnets alder og kjønn. Og
god jul fra......
Du kan også være med å støtte dette julegaveprosjektet ved å øke ditt
månedsbeløp for november og merke innbetalingen med "julegave". Noen
gaver må vi kjøpe når vi kommer til Tallinn. Vi vil også i NOGE lage en
LYSFEST for barn og fattige familier i Tallinn1.desember. 
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Med varm hilsen fra Solveig Bergsland

*Bilde fra arkivet. Innkjøp av varer til fattige i Tallinn

 Publisert den 26.10.2012  · 

Leiligheten

I sommer
fikk jeg
høre om
en mor
som med sine 6 barn
måtte flytte fra den
lille leiligheten de
leide. Far i huset
taklet ikke dette og
forlot alle 7. Mor tok
da med seg sine fire
jenter og to gutter og
flyttet med sine
eiendeler inn til sin
mor i et gammelt og
kaldt hus langt fra
sentrum. Bare kaldt
vann. Jeg besøkte
familien for tre uker
siden. Tok dem alle
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med meg til
svømmehallen. For
første gang for dem.
Vi dusjet og badet
lenge og vel. Da jeg
skulle si god natt og
forlate dem om
kvelden sier jeg til
mor. "Du må ikke
slutte å håpe, en dag
skal du få flytte
herfra." Men hun
hadde ingen håp. Alle

telefonene og alle forespørslene de siste månendene var nedbrytende. Ingen
vil ha en mor med 6 barn! 
Lite visste jeg den kvelden om at det var jeg som skulle gi henne
muligheten. Neste kveld ble jeg tilbudt en leilighet som jeg kunne få kjøpe.
Og slik ble det. Jeg fikk private lån og når du leser dette brevet er Maarika
og de 6 barna, pluss mormor flyttet opp i 5 etasje med alle fasiliteter. Jeg
reiser selv ned og blir med på begivenheten. Rett og slett fordi de fortjener
det. Og jeg kjenner stor glede. 

Mor Teresa sa engang- den frykteligste fattigdom er å være uønsket. Det er
ikke hva du har i lommen som er viktig, men hva du har i hjertet!

Takk for din hjelp og trofasthet!

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

*Bildet er illustrerende arkivfoto leilighet i Peeteli, Aha-foto

 Publisert den 26.09.2012  · 

Hilsen og årsmøte info

Kjære støttespiller!

Årsmøtet til foreningen blir lørdag 3. november på Storås.
Adresse Øvermoan 6. Tid: 12.00. Ring 90184791 hvis du
kommer, vi vil gjerne vite det i forhold til servering.

26. september starter vi estisk kurs for mødre som er uten jobb og avhengig
av sosial støtte. Disse mødrene snakker russisk og er ikke i stand til å betale
seg inn på opplæring. Det å kunne landets språk vil kunne gi dem jobb.
Foruten undervisning og estiskstudie ønsker vi også å undervise i
barneoppdragelse og omsorg. Dette er mødre som aldri fikk en god barndom
selv. Jeg hadde en ung mor hos meg i sommer. Jeg forklarte henne enkelt
om grensesetting, hva som var godt for barnet, mat og enkle tips i
hverdagen. Hun takket meg og sa: "Du vet jeg har ikke hatt en mor som
kunne vise meg og forklare. Dette er nytt for meg." Vi vet at ved å undervise
mødrene får barna det bedre. Vi har fått to ivrige damer i Tallinn med
kompetanse for dette, som ønsker å samarbeide med oss. Hver onsdag fra
10 - 14 skal de få en pause fra hverdagsproblemene, og lære dem noe av
det de har tapt. De skal få spise lunch sammen og utveksle dagligdagse
trivialiteter. Vi drømmer om å gi disse damene en språkreise til neste
sommer, sammen med sine barn. Veien blir til mens du går er det noe som,
heter. Finansieringen til våre drømmer er ikke på plass, så vi søker og leiter
etter noen som vil drømme med oss, og støtte økonomisk underveis. Vil du?

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
God høst til deg! Solveig Bergsland (daglig leder)

*Jenter fra
Barnehjemmet

 Publisert den 18.09.2012  · 
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 Publisert den 18.09.2012  · 

Hilsen juli

God sommer!

Korte glimt fra prosjektet: I skrivende stund er det 25 barn på
leir i Lyngdal. 6 små gutter på Kyrksæterøra, og fire barn i
private hjem. Om noen dager reiser 12 store gutter fra Tallinn til Hovden for
to ukers ferie og 19. august kommer 12 jenter til Lions i Tønsberg for ti
dagers leir. Tidligere i sommer har det vært 10 barn i private hjem. Disse
sommeroppholdene gir utrolig stor ballast i disse barnas liv. Og det gir håp
og perspektiv for framtiden. Og det knyttes vennskapsbånd for livet. Jeg er
så utrolig priviligert som får være en del av dette store arbeidet. 66 barn har
fått gode minner i Norge denne sommeren.

8. september åpner vi det nyrestaurerte barnehjemmet samt et klasserom i
krisesenteret. Dette er en gave til barna for bedre læring og en følelse av å
bli elsket. De fortjener gode arbeids og boforhold.

Takk til deg for at du er
med og bidrar til drift av
barnehjem og krisesenter.
Vi samler inn og sender
25.000 kr hver måned fra
dere.
Leirer og andre
sommeropphold samles
inn separat. 

Vi kan ikke gjøre store
ting, bare små ting med
stor kjærlighet!

Varme hilsnigner fra
Solveig Bergsland

*Bilder fra restaureringen

 Publisert den 18.09.2012  · 

Givermelding juni

Kjære støttespiller!
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For noen uker siden var
jeg i Tallinn for å besøke
familier og dele ut
matpakker. Ta imot en
trailer og fordele alt
innholdet til forskjellige
organisasjoner som igjen
deler ut til fattige familier
og alenemødre. Det
sterkeste er å stå med de
små barna som får en
tom plastpose av meg, og
som går videre inn i
rommet der mine
hjelpere står med
nødvendige matvarer

som blir puttet opp i posene. Tilslutt får de et klesplagg og plastposen er full.
En av lederne på hjemmer for de hjemløse kom og lurte på om vi kunne
gjøre noe spesielt for en mor med to barn på 6 og 4 år. Hun hadde aldri vært
ute av Tallinn by og sett livet eller naturen. Jeg trenger ikke veldig lang tid
på å bestemme meg. Så nå er billetter bestilt til alle tre, og de vil komme til
meg på Sula i 8 dagen i slutten av juli. Jeg tror dette blir en stor opplevelse
både for meg og min mann og ikke minst for dem som kommer. Denne
moren snakker bare russisk, men vi får i samme periode besøk av et ektepar
fra Latvia der mannen snakker flytende russisk. Dette blir bra, og vi skal
fiske mye fisk og jeg er overbevist om at det blir mye vær på øyen disse
dagene. 
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet.

Med sommerhilsen fra daglig leder Solveig Bergsland

*Bildet er illustrerende, men er hentet fra julefesten som var i desember i
fjord

 Publisert den 18.09.2012  · 

Om å gjøre forskjell, eller gjøre en forskjell!

Det gleder
meg utrolig
mye at vi i år
skal få gjøre
en forskjell for 60 av
barna i prosjektet vårt.
Alle styremedlemmene i
NOGE skal i sommer ha
et eller to barn i to eller
flere uker av ferien. Vi
ønsker ikke å gjøre
forskjell, så det blir leir i
store eller små grupper
for barna som ikke får
familie å komme til. Min
erfaring er at de barna

som har en ferie å se fram til i løpet av våren, klarer utfordringene i
hverdagen bedre enn de som vet at sommer er sult, vannskjøtsel og
misbruk. Vi må få dem bort fra gaten og fra noen familier som ikke er i
stand til å ta seg av dem. Og det viser seg at mødre og fedre som sender fra
seg barna er veldig takknemlig. De ser at barna får noe de ellers ikke ville
fått i sitt hjemland. Hurra for det norske folk som stiller opp! Dere gjør en
forskjell for mange!

*Bildet er fra styrebesøk og utdeling i desember

Barnehjemmet trenger en ny vare/transportbil. To forretningsmenn har gitt
100.000 nok. Fantastisk, men de manglet 50.000. Noen telefoner ga utrolig
resultat: Hemne vid.skole gav 23.000, en minnegave fra Oppdal gav 16.000
og en mann fra Rogaland gav 11.000. Og bilen er bestilt. Jeg er så
takknemlig, og det er de i Tallinn også. 

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 30.05.2012  · 
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 Publisert den 30.05.2012  · 

Sommerfugler i vinterland!

Trekkfuglene
begynner å
komme,
sommerfugler
viser seg snart i sin
fineste prakt. Like sikker
som dette tegnet er vi i
foreningen i full gang
med å planlegge
sommeren for barna våre
i Tallinn. I år er det 4
leirer på gang. 6 gutter til
Kyrksæterøra, 12 store
gutter til Hovden, 12
jenter til Tønsberg og 25
barn til Oslo og Lyngdal.

55 leirbarn i år. Foruten disse er det omlag 10 små i alderen 6-14 år som får
være "trekkfugler" i Norge i løpet av sommeren. Disse barna blir plassert i
forskjellige familier. Og det forundrer meg hvor godt disse barna takler å
komme til et fremmed land, nye mennesker, annerledes mat og til et helt
annet levesett enn det de er vant til. Men de trenger det, og de fortjener
det. Vi har sett det gjennom 15 år nå at det er de barna som får tettes
oppfølging, og en familie i Norge, som klarer seg best som voksne. 2. mai
skal jeg hente en stor gutt på 23 år. Han har fått jobb her i nærheten i tre
måneder. Jeg er så takknemlig for alle som det lykkes for. Det nytter!
God 17.mai til deg, takk for at du deler dine goder!
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 30.04.2012  · 

Styret i Tallinn

Nyhetsbrev, april 2012

I februar dro det nye styret for NOGE over til Tallinn for å ha
styremøte der. 

Det nye styret består av
Solveig Bergsland - daglig
leder, Solveig Ovesen
Nerhoel - styreleder,
Mette Berger og Tanja
Nydal er styremedlemmer
og undertegnede, Arnhild
Vaula Reberg - sekretær.

Da vi var i Tallinn hadde
vi mange møter og
samtaler med de som
arbeider direkte under
Peeteli. I tillegg fikk vi
gjort mye praktisk
grasrotarbeid. Innkjøp og
pakking av 77 store poser
med mat til fattige
familier. Vi er nok litt av
et syn når vi drar på
handel å fyller vogn etter
vogn, fulle av poteter,
kjøtt, brød, frukt, smør,
te, ost, tørrmat og
hermetikk. I tillegg har vi
med innsamlede klær og
hygieniske artikler som
kommer med trailer. Vi

ser på ansiktene til mottagerne hvordan de lyser opp, ikke minst barna.
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Vi besøkte også en dame
som bor i en leilighet på
10 kvadratmeter. De
voksne barna hennes har
på grunn av sine
rusproblemer blitt kastet
ut av sine leiligheter, og
alle fire hadde nå flyttet
inn hos mor. Jeg fatter
ikke hvordan det er mulig
for 5 personer å bo på
disse kvadratmeterne.

Årets Estlandskveld, regi Oppdal er vel gjennomført. I tillegg har Torshus
Folkehøyskole i Orkdal vært på skoletur til Tallinn. Begge deler har gitt et
overskudd til arbeidet i Peeteli.

Takk for at dere bryr dere. Uten våre trofaste hjelpere kunne vi ikke utrettet
mye.

Jeg vil ønske dere alle en riktig God Påske.

På vegne av NOGE:
Arnhild Vaula Reberg

 Publisert den 30.03.2012  · 

Hvis jeg ikke fikk hjelp...

Kjære faste
støttespiller!

Jeg hadde besøk av en
ung mor fra Estland i en uke. Hun
hadde med seg sin sønn og sin
mann. I en uke bodde de hos oss.
En morgen kom hun inn på badet.
Vi stod der foran speilet begge to.
Plutselig legger hun armen rundt
skulderen min og sier, "jeg tenker
så ofte på hvor jeg hadde vært i

dag hvis jeg ikke fikk hjelp til skolegang da jeg var 16 år. Tenk det er 11 år
siden. Jeg er så glad for mulighetene jeg fikk til å komme meg ut av
fattigdommen." Så gir hun meg en god klem, og det er ikke fritt for at vi må
tørke bort tårene som renner på kinnet. I dag er hun dagsventende med
gutt nummer to og er i et godt forhold til en mann som elsker dem alle. Hun
bragte med seg en eske full av bilder som hun hadde sydd, og ville jeg skulle
selge dem slik at en annen ungdom kunne få mulighet til skolegang. Den
som selv er hjulpet ønsker at andre skal få hjelp. Det er veldig flott! Noen
dager inn i mars får jeg telefon om at jeg er blitt "bestemor" igjen. Du
verden jeg er rik! 
Men det er takket være deres hjelp, jeg bare videreformidler og jeg ser
resultatene. Og de er mange! Takk til deg----

Det eneste som er virkelig verd å gjøre, er det vi gjør for andre!

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

*illustrasjonsfoto fra arkivet

 Publisert den 27.02.2012  · 

Januar

Beklager at det ved en
missforståelse ble
samme nyhetsbrev i
januar som for
desember. 

Jeg fikk følge 7 lykkelige julebarn
tilbake til Tallinn den første uke i
januar. 7 kom senere fra
trøndelag og Oslo. De strålte som
soler og snakket i munnen på
hverandre når de skulle fortelle til
lederne på senteret hva de hadde
opplevet i julen. Alle hadde fått
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opplevet i julen. Alle hadde fått
nye klær og viste stolte fram det de hadde fått i julegavene sine. Nå har de
noe å leve på i lang tid framover.

1. uken i januar reiste en annen gruppe barn fra Tallinn til Norge. Det var de
som fikk påspandert skiferie på Hovden. De store og tøffe guttene. De som
bare var umulige for noen år siden, kom nå og ville være med å lage
middag. Og utrolig nok kom en tøffing bort til en av de norske damene og
ville vaske opp. "Ja for dette lærte jo du meg ifjor" Noen som sier at det ikke
nytter?

Takk for at du er med! Bedre å
tenne et lys enn å forbanne
mørket!

Med vennlig hilsen fra Solveig
Bergsland

 Publisert den 18.02.2012  · 

Godt nytt år!

Vi skriver
allerede
2012.
Personlig
kan jeg se
tilbake på
15 år i
arbeidet
med å gjøre
hverdagen
lettere for

små og store i Tallinn. Denne julen har vært spesiell, da jeg har hatt to av
14 barn hos meg i juleferien. Jeg har fått oppleve deres store begeistring
over juletreet som ble pyntet i stuen vår, og sett iveren når kakedeigen kom
på bordet. Ikke rart at det er spesielt da de selv bor på et lite rom sammen
med flere voksne. På 9m2 er det ikke mye plass til utskeielser som juletrær
eller bord å spise eller bake ved. Ja hvis en er så heldig å ha noe å spise.
Men før jul delte senteret ut flere hundre matpakker til våre familier. Vi var
flere der før jul og laget juletrefester. Til stor glede for barna. Nissen kom og
det ble julegaver med navnet deres på, for første gang opplevde de dette.
En mor sa: "Jeg har aldri fått en julegave i hele mitt liv, takk for at barnet
mitt fikk oppleve dette!" Takk til deg for din trofasthet, du gjør det mulig at
flere barn får et annerledes liv!
Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad!

Med takknemlig hilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 04.01.2012  · 

Kontrastfylt Jul i Trøndelag
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Barnehjemsbarna Mariana og Arina fra Estland, fikk oppleve jul i verdens
rikeste land. Det sørget Tanja Nydal fra Kyrksæterøra og Arnhild Reberg fra
Storås for.

[Les artikkel her]

 Publisert den 04.01.2012  · 

Juleflyet 2011

[Les mer her]

 Publisert den 25.12.2011  · 

Eigerøy skoles julekalander

Eigerøy skole har laget en omvendt julekalender dette året. 

[Les mer her]

 Publisert den 25.12.2011  · 

Bilde fra lageret

Vi er veldig
takknemlig
for gavene
til våre
familier i
Estland.
Dette
bildet ble

tatt i forrige uke.
Solveig Bergsland

 Publisert den 06.12.2011  · 

Tilbake fra Tallinn
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Da er vi tilbake fra Tallinn. Vi har hatt noen veldig givende dager.
Noen gleder og noen sorger. Vi har virkelig fått føle at det er et
poeng for oss å reise til Tallinn og følge opp prosjektene våres.
Viktigheten av å være til stede! Vi har hatt møte med mødre og
barn fra Mandalsleiren. Veldig fint møte. Så fikk jeg tegning fra Danil, med et
rødt, stort hjerte ♥ Vi har vært i Nümme Tee, på besøk hos de to guttene
våres som sitter der. Vi har handlet mat på Rimi sammen med en av de
store guttene. Så hadde vi møte med guttene fra Hovden Leiren. Dette var
virkelig delte følelser, men jeg er så UTROLIG glad for at jeg tok meg tid og
rå til å bry meg! Det er virkelig mange som har det vanskelig i Tallinn.
Oppfordre alle til å kjøpe "matpakke" av Solveig til å sende ned!!! 200,- i
mat betyr MYE for den som er sulten! Hvor mye betyr 200,- for deg???
Ønsker alle en trygg og god adventstid!

Heidi Irene Repstad

 Publisert den 06.12.2011  · 

Forberedelser til jul

Kjære fastgiver og
støttespiller!
Nå er vi inne i en
travel førjulstid, ja vi
er allerede i full gang med
forberedelser til jul. 
12 julebarn kommer fra 20.
desember til 3.januar. Disse er i
alderen 6-11 år.
15. desember reiser 18
jenter/damer til Tallinn for å lage
julefest for 50 barn. Vi vil foruten
festen vil vi ta barna med oss på
forskjellige aktiviteter i byen.

Badeland f.eks. og alle julebarna skal få overnatte en natt med oss på
hotellet slik at vi kan bli bedre kjent med hverandre før de blir med oss til
Norge og til familier.
JULEMAT - vi vet at når barna har juleferie får de mindre mat. Vanligvis får
de et måltid på skolen, for hjemme er det lite mat å glede seg til. Dette vil vi

gjøre noe med. Vi selger nå julematkort til 200,- slik at en famile kan få mat
i julen i år også. Hvis du vil hjelpe oss ekstra med dette kan du ringe
90184791 og bestille hvor mange kort du vil kjøpe eller selge for oss. 
Noen kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.
Vi vil glede barna til jul og i julen!

Med glad hilsen fra Solveig Bergsland

*bilde fra arkivet

 Publisert den 31.10.2011  · 

Redd

Først vil jeg ønske velkommen til vårt årsmøte. Dette vil bli
avholdt i Stavanger i år. Det blir fredag 25.november i
Bergelandsgate 24. Tidspunkt: 19.00

Rørende historie!
"Olga" på 7 år står livende redd og holder et godt tak i mors skitne kåpe. De
er på matutdeling fra garasjen vår på senteret. Hun betrakter de voksne
som smiler og deler ut pose til mor. "Kan jeg stole på disse menneskene"?
De kommer tilbake hele etterjulsvinteren og i vår. I høst dukker "Olga" opp
alene til matutdeling,hun er blitt 8 år og bak henne står en redd liten jente
på 5 år som holder et godt tak i "Olgas" jakke. Hun er sulten, mor er
narkoman. Olga sier at de er snille her og hun vil få matpose. Noen bøyer
seg ned og tar "Ajonas" hånd for å hilse. Det første møte er over. De to er
faste "gjester" på dagsenteret nå. Jeg skal treffe dem begge om en uke. Vi
er 7 voksne som reiser til Tallinn for å lage happy day med svømming og
bowling. Og vi vil vurdere om disse to jentene skulle fått en tur til Norge til
en familie til jul. For de er "våre" barn nå og vi regner med å følge dem i
mange år. Desverre! Nøden for våre barn i Tallinn blir ikke mindre--
men vi bryr oss fortsatt, fordi du bryr deg!

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 27.09.2011  · 

Sommer, leir og årsmøte

Kjære støttespiller!
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Kjære støttespiller!

Først vil jeg ønske velkommen til vårt årsmøte. Dette vil bli
avholdt i Stavanger i år. Det blir fredag 25.november i
Bergelandsgate 24. Tidspunkt: 19.00

Vi har flotte tilbakemeldinger fra leirene i sommer. Den siste var jeg selv
med på. Det var Lions club som sørget for at 12 jenter i alderen 10-12 år
fikk 10 uforglemmelige dager i Lillesand. I vakre omgivelser på Skogerøya.
Til og med ordfører tok turen til øya for å hilse på jentene. Fisketur og
krabbefangst. Høydepunktet var nok Dyreparken i Kristiansand.
Uforpliktende dager for barna.
12 gutter fikk vandre fra hytte til hytte i vakre Hovden fjellene. Godt opplegg
og godt vennskap ble knyttet. Det var Heidi og Knut Inge Repstad som
arrangerte dette fantastiske oppholdet.

Takk til alle dere som bryr dere!

God høst til dere alle!
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 25.08.2011  · 

Sanger om kjærligheten

Kjære støttespiller!

I sommer er vårt senter i Peeteli stengt og barna blir sendt til
forskjellige familier, eller til leir i Norge eller Estland. Vi prøver å
få barna bort fra gata lensgt mulig. Bort fra pedofile, bort fra sult og
fornedrelse. At det arbeidet har lykkes fikk vi i sommer bevis på da to unge
gutter som har bodd på senteret i 10 år dukket opp på Matis (leder for
senteret) 50 årsdag. De takket begge for at de var blitt plukket opp da de
tigget på gata. At de fikk tilbud om å bo på senteret, og en ny framtid."
Takket være deg Mati kan vi ha et godt liv nå". Guttene fortalte fra sin
barndom og hvordan hjelpen gradvis forandret dem begge. Den ene av
guttene sang og spilte gitar. Sanger om kjærligheten. Og i disse dager er vi
igjen minnet om at vi må bry oss om hverandre og ta vare på hverandre. For
å sitere en mann som kom til meg etter et foredrag om arbeidet blant
gatebarna og de fattige sa: "Dette arbeidet er det beste arbeidet som kan
gjøres mot terror." De siste ukene har jeg tenkt mye på dette.
Takk for at du bryr deg!
Vi ønsker å bringe tro håp og kjærlighet---

Sommerhilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 31.07.2011  · 

Mange år for barna

Kjære støttespiller!

I 14 år har Mati Sinisaar brukt tiden sin til å oppsøke barn som
har trøbbel i sine liv. Han finner dem på gater, de tigger etter
penger til mat, eller han ser på klærne deres og på oppførselen at de sliter.
Han går bort til dem og oppretter kontakt. Slik forteller han om prosjektet
vårt og at de er velkommen til en dusj eller for å få spise seg mett. Men hvis
de vil bo der må de gå på skole. Denne tidligere forretningsmannen har vist
en utrolig utholdenhet og stor kjærlighet for barn og trengende. Unge
alenemødre eller ungdommer. Han var båre 36 år da han starten denne
hjelpen. Flere som nå er voksne forteller om forandringen etter at de traff
Mati, og de takker. Den 9.juli fyller Mati 50 år. Han er invitert av venner til å
feire dagen i Norge. Vi skal feire en mann som ikke er redd for å bry seg om
skitne, illeluktende, bråkete barn. En mann som gjør et utrettelig arbeid for
at livet skal bli lettere å leve for de fattige. Vi takker og gratulerer! 

Gode sommerdager ønskes deg!
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 31.07.2011  · 

Sommerfri

Kjære støttespiller!

*Illustrasjonsfoto fra arkivet.

For første gang har mødre fått komme til
Norge og Mandal på leir sammen med
sine barn. 5 unge, tannløse, fattige,
hjemløse mødre og deres 6 meget
hyperaktive barn. Alle barna under 6 år.
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hyperaktive barn. Alle barna under 6 år.
Jeg fikk være observatør i tre lange dager.
Mødrene var i Norge for første gang. De
strålte mer og mer fra dag til dag. Alle

fikk en smak av "paradis" i den idylliske sørlandsbyen. Om dagene fikk de
undervisning i barneoppdragelse. De har selv mistet sin barndom, og har
ikke lært hva som er god modell for sine små. Denne uken fikk de diskutere,
spørre og bli forklart. Selvfølgelig var dagene også fulle av opplevelser fra
dyrepark og svømming, til bilturer og gåturer. God mat og samvær med
norske venner og hverandre. Dette gav mersmak, og jeg er sikker på at
disse 6 barna har fått litt bedre mødre. Men vi må fortsette og vise dem
omsorg og kjærlighet. 

2. juni kommer 13 småtasser til Gardemoen. De minste vi har på
dagsenteret. De skal bli med oss med buss til Sula i Sør-Trøndelag i 10
dager. Noen til private familier. De er fulle av forventninger, og det er vi også
som arrangerer denne leiren. Det er 4. gang vi har leir på Sula. Den lille
øyen på 1km2 ute i havgapet. 

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

Gode varme dager ønskes deg!
Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 14.06.2011  · 

Besøk i Tallinn

Kjære støttespiller!

Når du leser dette brevet er jeg med en gruppe fra Norge og
besøker våre venner og senteret vårt i Tallinn. Vi skal besøke den
lille øyen som mottar trailerne våre og treffe menneske som får hjelp. I
hovedstaden skal vi besøke familier og hjelpe til med behov de enkelte
familiene måtte ha. Noen mødre har fått leiligheter, men de er tomme og
verst er det at det er lite mat. Flere sover på et teppe på gulvet, og disse vil
vi ordne med senger til. Det vil også bli en stor fest for mødre og barn i
kirken vår. De vil få mat og underholdning, og en god matpose med seg
hjem. En dag vil 50 barn få bli med til svømmehallen og få mat på MC
Donalds etterpå. Dette er vårens begivenhet. Styret i NOGE vil også besøke
prosjektet fra 5.-8.mai. Dette er viktig for oss, vi vil se hvordan midlene våre
brukes for å gi et løft til små og store i en vanskelig hverdag. Takk for at du
er trofast med i dette utrettelige arbeidet som rettes mot de som har mindre
enn oss.

Kjærlighet er et språk som de blinde kan se og de døve kan høre.

Med ønske om varme lyse vårdager fra Solveig Bergsland

 Publisert den 18.05.2011  · 

Ny leilighet

Kjære støttespiller!

*Illustrasjonsfoto fra en
leilighet i Tallinn

En mor med fem barn har bodd 40 år i
Kopli slummen. De to minste barna er 7
og 8 år. Denne familien fikk i forrige uke
nøkkelen til en ny leilighet. Riktignok helt
tom for alt, for det gamle mugne og
illeluktende de hadde i den gamle
leiligheten var ikke noe å ta med seg.
Besøkende fra trøndelag kjøpte senger og
annet utstyr, og Peetelisenteret støtter så
godt de kan med nødvendig utstyr. Så vi
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godt de kan med nødvendig utstyr. Så vi
regner med at det litt om senn kommer til
å bli et koselig hjem for dem. Det var
myndighetene som reagerte tilslutt etter
mye påtrykk fra senteret vårt om at disse
trengte hjelp. Jeg ble kjempeglad! Og i
sommer skal de små få komme på ferie

hos meg sammen med 7 andre barn. Etter ti dager på Sula skal de besøke
en familie i Kristiansund.

Det nytter å stå på selv om det til tider kan være svært frustrerende å se på
og vite om all elendigheten for "mine" små og store venner i Estland.
Varm takk til deg for din trofaste støtte. 

Kjærlighet er et språk som de blinde kan se og de døve kan høre.

Med ønske om varme lyse vårdager fra Solveig Bergsland

 Publisert den 26.04.2011  · 

Telefon fra Tallinn

Kjære støttespiller!

Idag fikk jeg telefon fra Tallinn
med nyhetsoppdateringer. Det
har vært en serdeles kald og lang vinter.
Lange perioder har det vært sprengkulde
med over 20 minus. Da vet jeg at det er
mange av de fattige som dør. De uten
strøm. De som vet om senteret vårt har
stearinlysene og varme seg på så de

klarer seg berdre. Så har de jevnlige matutdelinger til over 100 familier.
Godt å vite at det er noen som får det bedre fordi vi hjelper. 
En av våre gutter som bodde på barnehjemmet fra han var 12 er idag blitt
far. Tre års skolegang. Han fikk spørsmål fra vår leder om hvilken far han
ville bli? "Jeg vil ikke at mitt barn skal ha det slik som jeg hadde det. Jeg har
jobb nå, samboer som jeg vil ta vare på, og det er takket være dere på
barnehjemmet at jeg lever." Jeg vet at dette er sant og et gir meg mot til å
fortsette fordi det nytter.

Kjærlighet er et språk som de blinde kan se og de døve kan høre.

Med vinterhilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 24.03.2011  · 

En hjelpende hånd

Kjære støttespiller!
Leste du om Anna i ukebladet
Allers nr.4? Anna er 21 år, og
har fått en hjelpende hånd
siden hun var liten jente. Jeg traff henne i
slummen de føste gangene jeg besøkte
Tallinn. Hun var blandt de første som fikk
seng og plass på barnehjemmet. Det var
spesielt en uttalelse jeg reagerte på i
artikkelen. Hun sier "når du har vært
skitten og fattig hele livet, og kommer til
Norge og finner ut at det er dette livet
som er normalt, så glemmer du det aldri".
"Jeg skjønte at jeg ønsket meg et slikt liv,

og bestemte meg for å få det".
Annas historie slutter med at hun idag er gift og har en datter på 3 og
venter baby i slutten av denne måneden. "Jeg fikk et godt liv" sier Anna.
Takket være dere fastgivere. Jeg gleder meg over at du og jeg fins. Du gir
støtte i form av penger, og jeg gir hjelpen videre. Takk for at du er, og for
hjelpen du gir. Det nytter!

 Publisert den 19.02.2011  · 

Godt nytt år til deg!

Til deg som vil lese mer om
det som skjer rundt prosjektet
vårt i Tallinn vil jeg tipse deg
om at du kan lese på
hjemmesiden vår fra aksjonen i desember
da juleflyet var på besøk i Kopli. Adressen
vår er www.gatebarna.com 
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Nitimen var med til Estland denne gangen
og har laget en reportasje derfra. 

"Mitt liv begynte på ordentlig for fire uker siden" sa en gutt på 18 år til meg
da jeg var på krisesenteret sist. Moren hadde skiftet lås i døren og nektet å
åpne for ham da han ringte på. Sa han måtte klare seg selv nå. Hun hadde
også skiftet telefon nummer. Nå var han alene i verden. Skjelvende av redsel
satt han på stranda da noen gutter fra senteret vårt fikk øye på ham. De tok
ham med seg til kirken og der fikk han ly. Han fikk tillit og tro på livet og slo
seg til ro hos oss. Jeg satte igjen en julegave til ham og sa jeg ville ringe
julaften kl.20.00. Han åpnet den med iver i telefonen. Første gangen noen
viste ham kjærlighet. Kastet ut og avvist av sin egen mor. Far satte ham på
jernbanestasjonen da han var 10 år, og gav beskjed til mor om å overta.
Han ble motvillig tatt imot av mor som i alle de siste årene har presisert at
han er uønsket. Jeg gledet meg storli denne julen over at vi har plass for de
uønskede. 4.- 11. januar kommer han og 9 andre store gutter til Hovden for
å være på skiferie. 

Et ektepar besøkte senteret i desember og bråbestemte seg for å lage
vinterleir. Der er de hjetelig velkommen! Hvilken nyttårsgave!!
Den frykteligste fattigdom er å være uønsket! Vi kan ikke gjøre store ting,
bare små ting med stor kjærlighet!

Nyttårshilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 18.01.2011  · 

Varm jul for Artur

Artur Zaripovs (12) ble med i
retur da Juleflyet dro til Tallin.
Dermed ble det et gledelig
gjensyn med Nord-Trøndelag
for den estiske unggutten.

[Les mer i Trønderavisa]

 Publisert den 18.01.2011  · 

Mail fra Karsten

Hei igjenn
Hadde en lang prat med Mati i går, han hadde hvert på lageret og
fått den fulle oversikt. Han var overveldet over megden, og det
høyverdige innholdet av lasten. det første han sa i telefonen var "
HOW DO YOU DO IT ?"
i tråd med Mati sin personlighet er de i full gang med å dele dette med andre
instutisjoner. Og i dag er mange av varene på veien i Tallinn til Mati sine
venner mange plasser i Tallinn.

Mati ber meg om å bringe følgende videre til dere alle:
" Dere gode menneske fra Norge viser en hjertevarme som ingen andre, vi
er takknemlig for at dere har omsorg for mennesker som er i den ytterste
nød. jeg tror ikke dere helt er klar over hvor mye dette betyr for enkelt
mennesker i Estland. det er mengder av familier som no kan ha mat på
bordet under julen. Og sterinlys de har fått vil bli tent for dere. Vi i Peeteli vil
alle be for dere, og ønsker dere og deres familier en riktig god Jul- Gud
velsigne dere"

Dette var altså Mati sin hilsen ordrett.
Han kan videre fortelle at mennesker fra Kopli henvender seg til han, og er
lei seg for at vi har så stor språkbarriere. de ville så gjerne fortalt oss hva
dette betyr for dem. de er overveldet over at vi som er fra ett annet land
kommer igjenn år etter år og viser omtanke.
En gammel dame fortalte han at omtanken er varmere enn varmen fra
flammen av sterinlysene hun hadde fått.

SAS
Igjenn må vi i aksjonen få rette en stor takk til SAS som hadde en av sine
overornede personer til stede på turen, og allerede har gitt tilsagn om nytt
fly til neste år. Dette er noe SAS har kun utgifter på, men de ser altså hva
som teller i livet. Og det skal de ha full kreditt for.
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ARTHUR
Det er nok mange av dere som lurer på hvorledes det går med han. det er
vell ingen overdriverløse å si at livet hans ble reddet av resulutte mennesker
som sørget for at han var på flyet tilbake.
Første morgen når han våknet hjemme hos Gunn så han på hun og sa at
han hadde sovet godt i hele natt.
Siden har han hvert innlagt på Levanger sykehus, og blitt behandlet etter
beste evne. Og er således i de beste hender.
I helgen skal han hjem til vertsfamilie, de driver med trekkhunder. Og Arthur
vil bli å se sittende på slede ute i Trøndelags skoger i helgen.

Han skal feire jul og nyttår i Levanger, og planen er at han skal retunere
6.januar!!
Jeg vil og gi kreditt til de flotte menneskene i kretsen rundt Arthur. De viser
en omtanke som er utrolig flott, og beundringsverdig.
Vi har landet med juleflyet, men dere tar arbeidet videre og har tatt Arthur i
deres favn. det er bare å bøye seg i støvet for den innsatsen.

Ha en vanvittig travel tid
Hilsen
karsten

 Publisert den 03.01.2011  · 

Med juleflyet til Tallinn

NRK har laget en bildeserie
med lyd.

Se her:

[http://www.nrk.no/multimedia/1.7434912]

 Publisert den 21.12.2010  · 

Aksjonen SAS-julefly i Kopli - Nitimen

Journalisten er nå blitt med til
Kopli og deler sine inntrykk
derfra.
[Lytt her]

 Publisert den 18.12.2010  · 

God advent til deg

Kjære fastgiver!

Ventetiden virker lang for de
små forventningsfulle barna,
mens det for noen av oss blir for lite timer
i døgnet. Mine dager går med til å pakke
julegaver til alle våre små og store i
Tallinn, samt innsamling av varme klær,
utstyr som folk vil gi bort, og stearinlys.
På mandag går traileren her fra Ålgård

som frakter alle gavene. Jeg fly rpå tirsdag og tar imot bilen og distribuerer
til de som skal ha det som er merket. Hvert år tenker jeg at dette blir siste
året, men så ser jeg behovet, og folk ringer og vil dele med de fattige. Og da
er vi igang igjen. Når du leser dette brevet er jeg i full gang med å pakke
matposer og deler ut gaver i slummen. Juleflyet kommer 10-12.desember.
Da blir det mange glade øyne å skue. Dette venter de på hele året igjennom.
Da blir det julefest i bakgården av de falleferdige husene, og mange tenner
julelys fordi de har fått ny forsyning med talglys. Det blir reportasje i nitimen
fra utdelingen i Kopli 11.desember.
Ønsker deg en velsignet jule og et godt nytt år.

Hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 18.12.2010  · 

Julegave som varmer

SAS fylte i helga et helt fly fullt
med gaver, som de tok med til
barnehjemsbarn i Tallinn.

http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=73
javascript:document.editnews73.submit();
http://www.nrk.no/multimedia/1.7434912
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=72
javascript:document.editnews72.submit();
http://www.gatebarna.com/downloads.php?cat_id=1&download_id=9
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=71
javascript:document.editnews71.submit();
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=70
javascript:document.editnews70.submit();


16.04.14 20:53Norsk forening for Gatebarn i Estland

Side 22 av 41http://www.gatebarna.com/news.php?rowstart=0

barnehjemsbarn i Tallinn.

Les mer på [dittoslo.no]

 Publisert den 18.12.2010  · 

Innsamling før jul

Det er innsamling av tøy gaver til Estland.
ons 8. kl 17-19
ons 15. kl 17-19

Ved Helsebanken på ålgård(like ved Europrisl)

 Publisert den 05.12.2010  · 

Tanker i natten

De meldte kaldt, kaldere og veldig kaldt både her i Rogaland og i
store deler av landet. Kjenner du kulden biter i kinnene om
dagen? Minusgradene kryper nedover gradestokken. Vinteren er
et faktum. Kaldt og mørkt. Jeg ser mange tenner levende lys nå
om dagen. Det gir stemning i stua. Jeg blir glad av å tenne lys. Nå er det
natt og tankene bare kommer. Takknemlig ligger jeg her i min varme gode
dyne og tenker på dere i andre kalde land. Spesielt tenker jeg på dere mine
venner i Estland som sliter så utrolig mye, og aller mest når det er vinter og
kaldt. Mye snø har dere allerede også fått. Dere som ikke har strøm, dere
tenner vel mange stearinlys i natt. For i det minste å få den psykiske
varmen, og slik at dere kan se litt. Glad for alle som vil dele stearinlys denne
vinteren også. Lukker øynene mine og ser deg Valentin som var her hos oss
på Ålgård tre uker i fjord til jul. Hvor glad du ble da du fikk et stearinlys i
julegaven din. Du hoppet opp og ned og klemte lyset inn til brystet ditt idet
du jublet, «et lys til meg, et lys til meg». Allerede som 4-åring visste du så
alt for godt hvor stor verdi et stearinlys har for dere som bor i slummen i
Tallinn. Uten strøm og vann. Du kunne svinge fyrstikken mot esken og få
lyset til å skinne. Du visste hvor godt det varmet hendene dine når du holdt
dem nær flammen.
I tre uker fikk jeg ha deg her, gi deg gode minner og opplevelser. Vi fikk til
og med være med seakinghelikopteret på treningsøkt innover i fjellene. Du
lærte meg å nyte øyeblikkene. Øynene dine skinte om kapp med
stjerneskuddene nyttårskvelden. Nyttårsnatta var bitende kald, men du var
ute og så begeistret på alle rakettene. Du var mett og sovnet trygt inn i det
nye året. Jeg tenker på deg Valentin. Og savner deg. Jeg håper du var mett i
kveld da du la deg hjemme hos mor. Håper du er trygg og at du sover godt.
Jeg er glad for at dere fikk et rom å bo i som hadde strøm og vann. Jeg
gleder meg til å treffe deg snart når jeg kommer til Tallinn før jul. Jeg er glad
for at vi også i år kan samle inn varme klær, stearinlys og andre ting som

folk ikke trenger lenger. Så er det mange skolebarn og voksne som pakker
inn gaver til alle dere barn både i Tallinn og i Riga som ikke er bortskjemt
med gaver. Dere skal få matpakker også når jeg kommer ned før jul. Gode
julematpakker med sunn mat og julegodter selvfølgelig. Håper det kommer
inn mange penger slik at mange kan få en slik familiematpakke. Vi skal lage
fest for dere. Vi blir 600 til sammen og alle skal få varm lapskaus. Og det
kommer en kjent tryllekunstner på denne festen som nok kommer til å
overraske dere. Jeg gleder meg til å se når øynene som skinner av
begeistring. Alt dette gjør vi for å lyse opp i fortvilelse og mørke. Og for å
lage en stor julefest som varmer. Og dere skal få med dere stearinlys hjem
som et minne og en hilsen fra Norge om at det er noen som bryr seg. Det er
SAS julefly som gjør en gedigen innsats for å få dette til også i år. Tenker på
alt slit og strev som ligger bak en slik stor julefeiring for så mange. Men det
er av stor verdi for oss å gi fattige barn og voksne gode minner og
opplevelser. Jeg føler jeg har jul hele året, så julefeiringen for meg er å lage
fest for alle mine kjære små og store «Valentiner» i Estland eller Riga. 

Jeg retter en stor takk til dere som er med her fra Rogaland. Givergleden er
stor. Håper du kjenner juleglede inni deg når du får dele med andre. Mor
Teresa sa: «vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet».
GOD JUL!

 Publisert den 29.11.2010  · 

Levende musikk
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Levende musikk

Kjære fastgiver!
Jeg var i Estland fra 7-
17.oktober. Disse dagene var
stappfulle av opplevelser. Det
kom flere grupper med reisende fra Norge
for å besøke senteret vårt og dele fulle
kofferter med nydelige hjemmestrikkede
luer, votter, sokker, jakker og meget pent
baby og barnetøy samt bleier. Jeg laget
utdeling tidlig en morgen for 35 mødre
med barn som bodde i et sosialhus for

hjemløse. En mor kom bort til meg med et takkebrev. "Jeg er alene med tre
barn. Min mann er død, og det betyr enorm mye at vi kan få denne
oppmuntringen. Tusen takk."
Jeg deltok også på en festsamling i kirken der 150 mødre med barn var
invitert. Alle var begeistret for levende musikk og sang. Det var rørende å se
at tre store gutter fra senteret vårt gikk hjem til en dame i 2. etg, bar henne
ned trappene og kjørte henne i rullestol til kirken slik at hun kunne sammen
med sin 10 år gamle sønn overvære festen. Hun hadde ikke hørt levende
musikk på over 30 år. Hun var dypt takknemlig. Selvfølgelig fikk alle komme
til garasjen for å få utlevert en matpose før de reiste hjem.
Og det er fordi du støtter! 
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet! 
-----------------
Forberedelser til årets juleflyaksjon er allerede i full gang. Vi skal sammen
med SAS arrangere julefest for 500 mødre og barn den 12.desember. Alle
skal få servering, og julematpakke med hjem. Vi er begynt å selge kuponger
til denne festen. 200 kr pr. person. Hvis du vil kjøpe eller selge vær snill å ta
kontakt på tlf.90184791
------------------
Takk for din trofaste støtte! 
Solveig Bergsland

*Bilde fra arkivet

 Publisert den 20.11.2010  · 

Repotasje fra juleflyaksjonen

Nitimen snakker med Karsten
og flere på lageret ved
Gardermoen.

[Last ned mp3 her]

*Bildet er en illustrasjon

 Publisert den 16.11.2010  · 

Juleflyet 2010

I forbindelse med årets
julefly er vi i full gang med å
samle inn penger til å
gjennmoføre aksjonen. Jeg
har påtatt meg ansvaret for å samlie inn
penger for å dele ut 500 store
julematesker til fattige famiiier. Disse
eskene skal deles ut lørdag kveld den
12. desember. Da er det duket for en
stor julefest i Tallinn. Myndighetene har
stilt gratis lokale til disposijon. SAS
stiller med gratis fly. Statoil gir gratis
drivstoff, de ansatte på juleflytet
jobbber gratis på denne reisen, samt at
de selv må betale for å bli med på
juleaksjonen. På lørdag formiddag skal
vi ut i slummen i et område som heter
Kopli. Der er det 8. året de får besøk av
SAS julefly. Da er det utdeling av klær,
matposer, varme hamburgere og drikke,

og sist men ikke minst julegaver til barna. Dette venter folket på hele året
igjennom. I år vil vi i tilegg til dette invitere spesielle familier med barn til en
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igjennom. I år vil vi i tilegg til dette invitere spesielle familier med barn til en
julefest på kvelden. Her blir det middag og underholding. Idet familiene
forlater lokalet vil crewet fra juleflyet stille seg opp i uniformer og dele ut en
stor julemateske til hver familie. Det er dette jeg vil være med å samie inn
penger til i år. Det koster 200 kr pr. mateske. Du som kjøper et juleflykort
2010 betaler for en slik eske. 

Du kan lese mer om Juleflyet ved å gå inn på www.juleflyet.com og du kan
lese mer om foreningen jeg representerer på gatebarna.com. Jeg er glad for
at vi kan gjøre julehøytiden litt lysere for de osm ellers opplever en grå
hverdag. 

Stor takk til deg på vegne av juleflyets leder Karsten Midtun og Mati Sinisaar
som leder ofr gatebarnarbeidet i Peetelikirken i Tallinn.

Hvis du vil hjelpe å selge juleflykort så kan du skrive en mail til
solveig.bergsland @ lyse .net med antall, så sender vi deg i posten sammen
med giro.

Hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 01.10.2010  · 

Mot til å glede

Kjære fastgiver!
Da jeg kom på jobb her om
dagen møtte jeg noen
ungdomsskoleelever ute i gangen. De
skulle inn på avdelingen og gi
sjokoladekake til de eldre. De hadde
bakt selv. "Du skjønner det er MOT til
å glede-dagen idag" sa de. Jeg så
spenningen i kroppene deres idet de
gikk inn for å glede. Slik var det nok

også med de to små jentene som skrev brev til meg og sa de hadde stått
ute i vinter og i sommer og solgt kosebamser for å gi pengene til barna i
Tallinn. Og gjett om jeg ble glad? Hele 1886 kroner. Kjæmpeflott!
Og i Tallinn er det over 50 barn tilsammen på dagsenteret som hver dag får
glede seg over tilbudet om mat og leksehjelp. De får være trygge i 4 timer
på senteret. Over 100 familier står på matlistene våre. Og det er fordi du
støtter og har MOT til å glede med dine midler.
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet! 
-----------------
Forberedelser til årets juleflyaksjon er allerede i full gang. Vi skal sammen
med SAS arrangere julefest for 500 mødre og barn den 12.desember. Alle
skal få servering, og julematpakke med hjem. Vi er begynt å selge kuponger
til denne festen. 200 kr pr. person. Hvis du vil kjøpe eller selge vær snill å ta
kontakt på tlf.90184791
------------------
Takk for din trofaste støtte! 
Solveig Bergsland

 Publisert den 30.09.2010  · 

Sommeren er over

Kjære giver!
Idag åpnet dagsenteret for
etter en lang skoleferie.
Her var det gjensynsglede
og praten gikk heftig når barna skulle
fortelle hverandre om sommerens
leirer og aktiviteter. 57 barn fikk være
i Norge på leir, så de hadde mye å
glede seg over. 

*bilde fra arkivet

En av guttene på 12 år hadde vært på Steinkjær. Siste uken hans i familien
ble han veldig syk og fraktet til lege. Her ble han innlagt på sykehus. Det var
alvorlig. Han hadde fått diabetes. Med et blodsukker på 34 (normalt er 5,5)
kunne gutten gått i koma om han hadde vært hjemme i Tallinn. Da ville mor
tenkt at han var trett, og latt ham sove. Det ville vært hans død. Han fikk tre
uker på sykehus i Levanger og en i Tallinn da han kom tilbake. Nå håper vi
at det blir en annen hverdag for gutten med insulin.
-----------------
Årsmøtet til NOGE blir på Oppdal 25.september kl.12.00 i Øvre Tunveg. Gi
besjed om du kommer pga. bevertningen.
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besjed om du kommer pga. bevertningen.

-----------------
Forberedelser til årets juleflyaksjon er allerede i full gang. Vi skal sammen
med SAS arrangere julefest for 500 mødre og barn den 12.desember. Alle
skal få servering, og julematpakke med hjem. Vi er begynt å selge kuponger
til denne festen. 200 kr pr. person. Hvis du vil kjøpe eller selge vær snill å ta
kontakt på tlf.90184791
------------------
Takk for din trofaste støtte! God høst- hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 19.09.2010  · 

Mørke og lys

[Les artikkel i
Trønderavisa]

 Publisert den 24.08.2010  · 

Brev fra Mati

Dear friends!

Hereby we would like to give you a
little overview of Bethel’s work since
this year with a great gratitude for
your support!....

 Publisert den 24.08.2010 Les mer 552 Visninger  · 

Take Off - 141 Dager

Brev fra Karsten i
juleflyet:

Hei igjenn

I kjølvannet av Aksjonen SAS Julefly,
så skjer det hvert år forskjellige ting
gjennom året som ikke er en del av
aksjonen. Men er ett biprodukt av
denne. Det mest fremtredende er at
mennesker som har hvert med på
turen til Tallinn, gjerne ønsker å
gjøre noe mer for disse barna...
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 Publisert den 24.08.2010 Les mer 345 Visninger  · 

50.000 kroner til barnehjem

Avisartikkel fra
sandnesposten

[Kan leses her]

 Publisert den 24.08.2010  · 

Sommermødre

Kjære støttespiller!
Jeg fikk en telefonsamtale
av en av
"sommermødrene," hvor
jeg hadde sendt en ti års gammel
gutt i sommer. Han skulle være hos
henne i tre uker. Da hun fikk hans
bakgrunn kunne hun bedre forstå
hans skyhet og måten å være på. I
hans familie er det blitt store
forandringer. Alle kakkerlakkene er
borte og leiligheten er kjemisk
renset. Søstrene har fått lusemiddel,

slik at det lange fine håret ikke lenger er rede for nye utbrudd med de ekle
kløende dyrene. Og størst av alt er at gutten har fått mulighet til å se en
annen verden og bo i eget rom hos en kjærlig familie denne sommeren. Han
satt med vidåpen munn da han ble tatt med på sirkus, er med i
gårdsarbeidet, og innimellom er det turer og bading. Dette gir nytt liv og
framtidshåp i en ellers vanskelig hverdag. Godt vi har noen som bryr seg!
"Tusen takk for at du fortalte meg det jeg alltid har lurt på dypt inni meg-

om det i det hele tatt finnes EN som bryr seg, og vil holde min svake hånd i
sin."

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

Med vennlig hilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 29.07.2010  · 

En og en

Kjære fastgiver!
Idag ble jeg fylt av takk
og glede på min
morgentur i solen.
Fuglene tvitret og vannet lå
speilblankt og stille i den tidlige
morgentimen. Jeg frydet meg over
en av våre gutter fra Tallinn som kom
til barnehjemmet for 8 år siden. Han
fikk en ny sjanse i livet og grep den.
I dag har han vært på en gård her på
Ålgård og plukket stein på et jorde.
Han har fått sommerjobb! Han
ønsker å studere, bli sosialarbeider.
Han har gjort det bra på skolen. Takk
for at vi finnes for disse som trenger

en hånd å holde i!! 
Jeg tenkte på historien om gutten som gikk på stranden og fikk øye på
tusenvis av sjøstjerner som lå i sanden og tørket i solen. Han begynte å
kaste dem uti sjøen. "Slutt med det der" sa faren da han fikk øye på hva
gutten drev med. "Det er så alt for mange av dem, tusenvis og vi vil aldri bli
ferdig, vi kan umulig hjelpe alle" "Ja, men det hjelper for denne ene," så
kastet han en, "og for denne er det hjelp", og kastet en til. Denne gutten
hadde skjønt det. En og en. Aleksei er en og han vil hjelpe andre til å få
muligheten slik han har fått den.
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muligheten slik han har fått den.

13-24.juni kommer 10 jenter i 9-årsalderen for å ha noen gode
sommerdager i Lysefjorden. Noen bryr seg og det nytter!

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Solveig Bergsland

 Publisert den 23.06.2010  · 

Låst dør

Kjære fastgiver!

Har du noen gang
kommet hjem og funnet en stor
hengelås på døren din? Og en
blombert dør med beskjed om at her
er du ikke velkommen? Slik opplever
de stadig vekk i Tallinn. De klarer
ikke husleien, de har ikke arbeid, de
er unge. Igår fikk vi rapport om to
gutter i denne situasjonen. I
skrivende stund snakkes det alvorlig
om dette og hva som kan gjøres for
disse to. Dagsenteret vårt har nå 80
barn. Vår hjelp er kjærkommen.
To av våre sosialarbeidere har
svangerskapspermisjon. Nå er det tre
nye arbeidere på senteret. I helgen
drar styret for NOGE til Tallinn for å
få en oppdatering på situasjonen.
Det er to år siden vi var på
styremøte og møtte arbeidet samlet i
Tallinn. Vi har rapporter på at de

siste årene har vært veldig preget av finanskrisen.
------------------------------------------------------------------------
Du som ønsker skattefradrag for 2010 må ha levert fødselsnummer til oss,
og alltid oppgi KID nummeret ved betaling av bidrag.
------------------------------------------------------------------------
Årsmøte i foreningen blir også i år på Oppdal. Dato: 25 september kl.12.00 i
Øvre Tunvei.

Takk for trofast støtte!
Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!
Glade maidager ønskes deg! Hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 24.05.2010  · 

Akkurat det du trenger

Kjøre fastgiver!
For noen uker siden fikk
senteret vårt telefon fra en
dame om at det var barn i
fra 11 til 18 år som bodde alene på et
lite rom. Saken ble undersøkt. 6 unge
,der mor til 3 av dem var i fengsel for
18. måned og hadde ikke kontakt
med sine barn. Den eldste på 18 feiet
og måkte snø, og prøvde etter beste
evne å skaffe det høyst nødvendige.
Men det ble ikke skolegang og styr på
noe for de 6 undommene. Etter 4
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noe for de 6 undommene. Etter 4
dager flyttet tre av de yngste inn på
senteret vårt, og er begynt på
forskjellige skoler. De tre eldste fikk
kjøleskap fylt med mat, og økonomisk
støtte til livsopphold. De har fått en
ny start takket være våre trofaste
arbeidere på krisesenteret. Slike
gladmeldinger får meg til å stå på litt

ekstra for de som ikke selv har valgt sin sjebne.
Kan du tenke deg at du var i den situasjonen at du var i beit for mat til
barnet ditt , eller hva du selv skulle spise eller kle deg med? Så opplever du
at det kommer en stor lastebil og deler ut til deg akkurat det du trenger?
Kan du forestille deg at gleden ville fått fritt utløp og tårene ville kommet
strømmende? Slike rapporter har vi fra Tallinn og de omkringliggende
områdene nå om dagene fra den siste sendingen med hjelp til Estland. Det
er stort å få være med i dette hjelpearbeidet. Rapportene sier at situasjonen
er skrikende. Derfor er jeg glad for støtten vi kan sende direkte til de som er
i behov av hjelp..

Glade vårdager ønskes deg! Hilsen Solveig Bergsland

*Bilde: Et kjøkken i Tallinn

 Publisert den 13.04.2010  · 

Sterk nok?

Kjære støttespiller!
Her ute på forblåste Jæren
er det mange krokete
kortvokste bjørketrær. De
har stått der mange år i all slags
stormvær og vindkast. Ofte ser vi at
innefor disse radene med tett
småvokst bjørk ligger det vakre
blomsterhager. Tenk bjørka har stått
der og beskyttet disse svakere
planter, busker og blomster. En slik
sterk bjørk vil jeg også være for de
svakeste i Tallinn. Barna og de unge
mødrene, eller de fattige familiene.
De trenger beskyttelse, omsorg og

kjærlighet fra noen som kan være sterke for dem. Takk for at du er en av
dem som bryr deg. Uten dere var dette arbeidet ikke mulig.
Jeg besøkte senteret for 14 dager siden. Vi var ute i slummen i 7 minus og
snøstorm. 250 forfrosne sjeler hadde trosset været og stod og ventet på
hver sin matpose. Og stearinlys, nå var juleforsyningen slutt. Uten
oppvarming i leiligheten er stearinlyset fra Norge gull verd. Når du leser
dette brevet har ny forsyning ankommet her fra Rogaland.

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 09.03.2010  · 

Hjelp som hjelper

Kjære trofaste giver!
De mørkeste dagene er
over og vi går mot lysere
tider. Heldigvis sier nå jeg.
I Tallinn hvor vi hjelper gjør vi en stor
forskjell. Igår var det målt 28
minusgrader. Jeg er glad for alle
stearinlysene som er blitt sendt de
siste månedene. Vi vet at disse lysene
faktisk redder liv. Og lyser opp mørke
vinterkvelder. 
Den hjelpen du gir, gjør en stor

forskjell for store og små. Senteret vårt har fått midler spesielt for å dele ut
matposer til de fattige. Det har vært delt ut 750 hittil i år. Dette er rekord,
men i alle de tre baltiske landene har folket blitt hardt rammet av
finanskrisen. Jeg er stolt over at vi i vår forening fortsatt klarer å overføre
40.000 hver måned. Men det er takket være dere som trofast stiller opp med
støtte. På vegne av dem sier jeg tusen hjertelig takk. 
Noen damer besøkte de fattige i april ifjor. De bestemte seg for å gi lån til en
ung jente. Hun går nå første år på sin utdanning som helsearbeider. Hun
stortrives. Hun får en unik mulighet til senere og komme ut av slummen
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stortrives. Hun får en unik mulighet til senere og komme ut av slummen
sammen med sin mor. Og hun vil kunne betale tilbake lånet slik at en annen
ungsom kan få hjelp til å betale skolepenger og utdanning.

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

God vennedag den 14.februar, Takk for at du vil være barnas venn!

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

Bildet: Fra tidligere utdelinger

 Publisert den 05.02.2010  · 

Et lite stearinlys

Kjære giver!

Vi er gått inn i et nytt år,
og vi ønsker hverandre alt
godt. Julen er minner nå, men jeg vil
fortelle deg noe jeg husker fra min
jul. Vi var benket rundt juletreet på
julaften, og gavene skulle deles ut.
Vår familie hadde besøk av 5 fra
Estland. Valentin på 4 år hadde fått
en pakke der innholdet var ukjent for

meg. Da papiret ble tatt av drog pjokken ut et lite hvitt brukt stearinlys.
Øynene strålte, han holdt lyset inn til brystet mens han hoppet opp og ned
og ropte "svetski- svetski. Det betyr stearinlys- stearinlys. Til meg...!!!! Da
sier den voksne damen fra Tallinn. "Har ikke Valentin strøm i leiligheten der
han bor?" og slik har det desverre vært for den lille gutten. Nå gleder jeg
meg over at fireåringen har hatt 3 gode uker med alt han har trengt her hos
oss. Så ringte vi mammaen her om dagen og hun sier at hun har funnet et
rom med strøm og vann nå. Så da er det bare å ønske Valentin og moren et
godt nytt år! 

Jeg får stadig spørsmål fra folk om å hjelpe med klær, mat eller annen
støtte. Da er jeg glad for å henvise dem til vårt hjelpesenter i Peetelikirken.
Jeg sender også etter jul 50m2 med hjelp fra Rogaland.

Vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet!

Gode nyttårsønsker fra Solveig Bergsland

 Publisert den 04.01.2010  · 

500 pakker fra Bogafjell skole

Elevene ved Bogafjell skole
har gitt pakker til en
omvendt adventskalender,
istedenfor å få pakker selv.
Tirsdag ga de bort hele haugen til
Valentin og andre barn i slummen.

[Les artikkelen i Aftenbladet]

 Publisert den 22.12.2009  · 

Barnas jul

Kjære giver!

Så er vi inne i
julemåneden. Jeg
opplever at nordmenn er mere snille
og gavmilde rundt juletider. Med
sviktende økonomi i foreningen det
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sviktende økonomi i foreningen det
siste året satser jeg på at alle som
får giro i desember betaler slik at vi
kan opprettholde våre aktiviteter i
forbindelse med julefeiringen i

arbeidet vårt. Julemiddag til 150 barn og mødre, samt en del aktiviteter for
barna i juleferien som er to uker lang. Jeg vet at de gleder seg til å gå i
svømmehallen og få gå på skøyter i en ishall. Jeg har også innsamling av
julegaver på skolene her i rogaland, så det skal bli pakke på alle i år også. 9
av våre barn er invitert til norske familier til julefeiring. Jeg er heldig og skal
få besøk av en gutt på 4 og en på 18 år. 

Det årlige juleflyet fra SAS kommer til Tallinn også i år. Den 12. desember
blir det ordnet til fest i slummen. Alle de frammøtte får varme hamburgere
og matposer. Varme jakker og klær er det også med i lasten. 

Vi ønsker dere en fin adventstid og en velsignet jul!

Med varme klemmer fra Solveig Bergsland

 Publisert den 05.12.2009  · 

Artikkel fra Aftenbladet

Stavanger Aftenblad skrev
i november en artikkel om
gatebarnaprosjektet som
vi ville dele med våre
lesere.

[Last ned her]

 Publisert den 02.12.2009  · 

Gaven

Så måtte vi ta farvel i
dag. Du lille Valentin på
bare fire år reiste i dag
tilbake til Tallinn etter 5
uker i Norge. Det begynte med
gaven fra Gjesdal kommune. I stedet
for å sende julekort til alle
kommunens ansatte, bestemte noen
at de heller ville gi pengene til
arbeidet mitt i Tallinn. Da fikk jeg
ideen om at du til tross for at du var
gutt og så liten, skulle få bli med på
jenteleiren vår i Trøndelag.

 Publisert den 28.11.2009 Les mer 412 Visninger  · 

En julegjest

Kjære giver!
Så er det tid for ny
giroutsending. Tenk vi
skriver november
allerede. Når du leser dette brevet er
jeg i Tallinn og besøker senteret vårt.
På programmet står det også besøk
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På programmet står det også besøk
til mange av de enslige mødrene som
får hjelp av oss. Jeg skal også få
være med på den månedlige
matutdelingen i slummen. Det sies at
køen øker. Det tilberedes 200
matposer nå. Takket være hjelp fra
Norge og maten som kommer dit i
forbindelse med juleflyet hvert år kan
senteret vårt dele med de som ikke

har mat. Finanskrisen har rammer Estland hardt. Selvfølgelig de fattige
mest.

Min lille Valentin ble levert til dagsenteret forrige fredag, men mor kom ikke
som avtalt og hentet om kvelden. Han fikk en seng på krisesenteret. 13.
desember kommer den lille gutten med selveste juleflyet tilbake til Norge, og
han skal få være her hos vår familie i tre uker og feire julen her. Tenk en

ordentlig julegjest!

Så kan du og jeg glede oss over at vi kan gjøre små ting med stor kjærlighet
og vite at i allefall noen får en bedre hverdag fordi vi bryr oss.

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

*bildet er kun en illustrasjon

 Publisert den 17.11.2009  · 

Sommerleir på Hovden

Stor kjærlighet

Vi kan ikke gjøre store ting, bare
små ting med stor kjærlighet (sitat
Mor Teresa).

En jul for tre år siden leser Heidi
Repstad en artikkel i
Fedrelandsvennen om et ektepar i
Marnardal som generøst har invitert
to små barn fra Estland for å feire jul

sammen med familien. Heidi tar kontakt med daglig leder for Norsk forening
for gatebarn i Estland (Solveig Bergsland). Dette vil Heidi vite mer om!

 Publisert den 09.11.2009 Les mer 432 Visninger  · 

Flere i kø

Kjære giver!

Årsmøtet som ble holdt
26.september viser
nedgang i innsamlede midler. Vi
ønsker en vervekampanje! KJENNER
DU NOEN DU KAN ANBEFALE Å
STØTTE ARBEIDET I TALLINN?

GRASROTANDELEN- dette er noe
Norsk Tipping deler ut. Neste gang

du tipper kan du registrere foreningen vår, og oppgi vårt
organisasjonsnummer som er --975556069--Norsk forening for gatebarn i
Estland. Da vil prosenter av din tipping gå inn som gave til foreningen hver
gang du tipper. Du betaler bare det beløpet du har bestemt deg for. Lurer du
på dette ta gjerne kontakt med oss på 90 18 47 91.
Rapporter fra Tallinn viser at flere fattige står i kø for å få hjelp nå enn før på
grunn av finanskrisen. 
Men vi vet at - vi kan ikke gjøre store ting- bare små ting med stor
kjærlighet.

Mati Sinisaar -leder på senteret i Tallinn-deltok på vårt årsmøte, og han
rettet en stor takk til alle nordmenn som gjør en utrolig innsats for å gjøre
livet enklere for noen som har det vanskelig.

God høst ønskes deg fra daglig leder
Solveig Bersland

 Publisert den 16.10.2009  · 

Skolen er begynt i Estland

Mati som er NOGEs hovedkontakt i
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Tallinn har skrevet et brev til dere
som er givere.

My dear friends, 
1 of Sept. start school in Estonia. 40
children got from Peeteli things what
they need in school, yesterday (
backsack, pencil etc) . You know
many of them personally and I would
like to share with you how happy the
children was. 

 Publisert den 21.09.2009 Les mer 355 Visninger  · 

"De beste dagene i mitt liv"

Kjære giver!

"De beste ti dagene i mitt
liv" var det siste ordene
Indrek sa før han satte seg inn i
bussen etter leiren på Hovden. Ja,
sommeroppholdet var upåklagelig.
Dagene var fulle av aktiviteter på
fjell og på vann. Det ble ørretmiddag
til alle. To dagers vandring i fjellet
med overnatting på turistforeningens
hytte. Fjellheis og vandring like opp
til snøen. En dag i dyreparken i
Kristiansand. Stell og ridning på
hester, bare for å nevne noe.
Lokalbefolkningen tok utrolig godt

imot våre store gutter. De opplevde mye kjærlighet fra det norske folk. Nå
har de rike minner å ta med seg og motivasjon til å begynne på skolen 1.
september. Noen av guttene opprettet spesielle kontakter og det ville ikke
forundre meg om det er noen som blir invitert til å feire jul i Norge også.

Vi minner om at det er ÅRSMØTE i forningen vår lørdag den 26. september
kl.12.00 Øvre Tunvei 18 på Oppdal. 
Vær snill å gi beskjed hvis du kommer til tlf. 90184791

Husk- vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet.

Med vennlig hilsen Solveig Bersland

 Publisert den 17.09.2009  · 

Vi sender lys til Kopli

Nå nærmer det seg høst og vinter
igjen. De som lever i Kopli og
områdene rundt har en tøff tid i
vente. Så nå er det tid for å samle
inn lys som vi kan sende til dem. 
På tirsdag 25.08 sendte vi mange
stearinlys med "Waterlevel" som
transporterer gratis for oss! 
Lysene har vi fått fra "Festival" som
er et engros selskap i Søgne. Tusen
takk til "Festival" og til Wenche som
setter lysene på trappa hos meg:)
Oppfordrer alle til å samle på lys som
vi kan sende til Tallinn.
Med hilsen fra Heidi
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 Publisert den 29.08.2009  · 

Kjære giver!

Rapportene fra Tallinn
forteller om storfornøyde
barn som har fått være i
Norge 10 dager i sommer.
Den minste gutten på 4 år var
uheldig og brakk foten første dagen
på leiren i Trøndelag. Han ble gipset
og måtte se på at de andre lekte,
svømte, eller hoppet på trampoline.
Det var utenkelig å sende ham
tilbake til slummen med en brukket
fot, så han fikk tre ekstra uker i
Norge. Jeg fikk gleden av å ha ham

på besøk i to av ukene. Det er utrolig hvor glad man blir i disse ungene. Og
godt å vite at de har fått med seg gode og rike minner fra Norge. Når du
leser dette brevet er vi midtveis i sommeroppholdet til de 12 eldste guttene.
I alderen 11-19år. De trenger også gode relasjoner. Noe å leve videre på når
høsten og vinteren kommer. Alle gleder seg. Denne leiren skal være på
Hovden i Setesdal. Egne sponsorer har gjort det mulig å invitere guttene.

Vi opplyser om at det er ÅRSMØTE i forningen vår lørdag den 26. september
kl.12.00 Øvre Tunvei 18 på Oppdal. 
Vær snill å gi beskjed hvis du kommer til tlf. 90184791

Håper du har hatt en fin sommer!

Husk- vi kan ikke gjøre store ting, bare små ting med stor kjærlighet.

Med vennlig hilsen Solveig Bersland

Bilde: Illustrasjonsfoto

 Publisert den 17.08.2009  · 

Ferie med glede

Kjære faste trofaste giver!
I skrivende stund står
kofferter ferdig pakket og
om noen timer går flyet
som frakter 18 barn og 4 voksne fra
Tallinn til Oslo. Og jeg får oppleve en
annerledes ferie med min familie. Vi
skal gjøre disse feriedagene for
ungene fra slummen i Tallinn til en
fest. Og når du leser dette
nyhetsbrevet er det hele over. Alle

rideturene, badingen, grillingen, leken, de brennende bålene, fisketurene og
fjellturene. Alt er historie og rike minner. Og barna er tilbake til hverdagen
igjen, men de vet at noen er glad i dem. At det finnes venner i Norge som vil
dele godene sine med dem. Og dette gir styrke i en ellers dyster hverdag. Vi
har egne sponsorer som finansierer disse sommerferiene. Denne turen er for
de aller minste jentene og noen små gutter. Samt en mor med to barn på 1
og 3 år. Vi gleder oss. 

En god og varm sommer ønskes deg. Takk for at du bryr deg om andre!

Med vennlig hilsen Solveig Bersland

 Publisert den 23.07.2009  · 

Sa ja foran gatebarn

Her finner du en artikkel
som ble skrevet i
Adressavisa i 2007 om et
litt spesielt bryllup.

Last ned pdf her

http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=39
javascript:document.editnews39.submit();
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=38
javascript:document.editnews38.submit();
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=37
javascript:document.editnews37.submit();
http://www.gatebarna.com/downloads.php?cat_id=2&download_id=5


16.04.14 20:53Norsk forening for Gatebarn i Estland

Side 34 av 41http://www.gatebarna.com/news.php?rowstart=0

 Publisert den 06.06.2009  · 

Sol og skygge

Et eller annet sted i
verden skinner alltid
solen. Og like sikkert som
at du lever vil den av og
til skinne på deg. 
Nok en ung mor på bare 25 år døde
for 14 dager siden. Livet i slummen
er hardt, og hun har ikke fått sett det
gode livet utenfor Kopli. Håpet
manglet og hun bukket under i
håpløsheten. Godt at datteren har
fått hjelp på barnehjemmet vårt i
Peetelikirken. 

Vi strekker oss langt i dette prosjektet for å hjelpe de unge mødrene der de
bor, men de velger desverre ofte rus som en flukt fra virkeligheten. Hørte en
sang for mange år siden - "mamma, du gav meg et liv, men ingenting å leve
for" Dette kunne mange av våre barn ha sunget og sagt. Og deres mødre
igjen. Hvordan kan de gi bort noe de ikke selv har fått eller lært?
Vi ønsker å vise kjærlighet og omsorg - la solen skinne på dem!!

Ferieplanene for barna våre er i full gang. Flere ønsker å hjelpe til å få
gjennomført sommeropphold for barna her i Norge også iår. Den første
gruppen kommer 21. juni til Kyrksæterøra. 17 tilsammen. 10 jenter fra 8-12
år. 4 gutter fra 3-8 år og en mor med to små barn. Spennede dager venter
dem i Trøndelag.

Varme vårdager ønskes deg!

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 06.06.2009  · 

Takk for søtte og barnevogner

Jeg var nylig i Tallinn og
besøkte arbeidet vårt i
Peetelikirken. De har et
utrolig utstrakt arbeide.
Det er veldig mange unge mødre
som kommer for å få en matpose
eller mottar hjelp på annet vis. En
mor våknet en morgen av røyk i
hele huset. Alle kom seg ut. Det
var barnevognen i gangen som var
blitt satt fyr på. Alle overlevde
heldigvis. Og stor var gleden over
at vi kunne overekke henne en ny
barnevogn. En butikk i Kristiansand
sendte 20 vogner til jul. 
Og du støtter på din måte. Takk for
at du fins!

De sender alltid med hilsen tilbake til Norge som herved er overbragt.
Ønsker dere glade varme maidager!

Glad hilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 06.05.2009  · 

Maidager i Tallinn

Den største gleden du kan
ha, det er å gjøre andre
glad!

Nylig hadde jeg en langhelg i Tallinn
der jeg fikk oppleve både gode og
vonde følelser. Køen foran
matposeutdelingen var økt
betraktelig. En dame kommer med
en bukett med hestehov til meg.
Takk for at dere bryr dere utbryter
hun med våte øyne. Unge mødre,
små barn og gamle koner. De
kjenner at det er økonomisk krise.

Fikk også besøkt flere av våre
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Fikk også besøkt flere av våre
tidligere barn fra senteret som hadde
etablert egne familier. Det var
rørende. Og de takket for hjelpen de

fikk da de var små og sultne, unge og sårbar. Takk for at dere fortsatt ser til
oss. Og jeg ble "bestemor" til nok et barn!
Gode maidager ønskes deg fra Tallinn. 

Med vennlig hilsen Solveig Bergsland

 Publisert den 04.05.2009  · 

Givermelding mars

12. februar er jeg på
flyplassen og henter et
ektepar med en 13
mnd. gammel jente. En
utrolig følelse. Moren på 19 er den
første som flyttet inn på
barnehjemmet i 1999. Vokste opp i
Peeteli, valgte å gifte jeg med sin
kjære som 17 åring og kommer til
meg med sin lille datter. Jeg skal
aldri glemme de små armene som
strekker seg ut idet hun utbryter
Baba! Bestemor! I 6 uker har jeg

fått ha dem rundt meg og vi blir mer og mer knyttet til hverandre ettersom
ukene går. Arbeidsledigheten er stor i Tallinn. Her har de det de trenger, og
jeg kan få glede meg over at et barn fikk et nytt liv og nye muligheter fordi
du har brydd deg med å støtte gatebarnprosjektet som fast giver. Gled deg
med meg! 

Glad påske til deg fra daglig leder Solveig Bergsland
(illustrasjonsfoto)

 Publisert den 14.04.2009  · 

Givermelding februar

"Av og til tror vi at det
vi gjør bare er en dråpe
i havet. Men havet ville
vært mindre uten den
dråpen." 
- Mor Teresa

"Du er blitt bestemor" sier
stemmen i telefonen. Det er fra
Tallinn og en av mine jenter som
har fått hjelp til et nytt og verdig liv
som ringer. Det er glede og
begeistring. Og jeg tenker- hvor

ville hun ha vært idag uten hjelpen fra deg og meg? Prostituert, fattig,
alkoholiker som sin mor, narkoman som far eller i fengsel som sin bror?
Sannsynligvis, hvis ingen hadde sett henne, hørt på henne og gitt henne
muligheten til skolegang og omsorg. Hver dag fylles jeg med takknemlighet
for at jeg får hjelpe disse.

Med stor takk og hilsen fra Solveig Bergsland

 Publisert den 23.02.2009  · 

Godt nytt år!

Beklager at dette ikke
sies før nå, men det
oppstod en missforståelse
i januarutsendelsen slik at
du fikk den samme innformasjonen
både i desember og i januar.

Håper du hadde glede av å lese
årsrapporten fra barnehjemmet som
ble sendt til deg fra Tallinn. Og at du
kunne glede deg over bilde og se
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barna som du er med og støtte.

 Publisert den 20.01.2009 Les mer 406 Visninger  · 

Julebesøket i Tallinn

I forrige nyhetsbrev
nevnte vi at
samarbeidet med SAS
også skulle bli
gjennmført i år. Meldalsavisa
skriver litt om dette julebesøket i
Tallinn.

(lenke oppdatert)
Les artikkel her

 Publisert den 15.01.2009  · 

Trailer på vei

Alt som kom inn gjennom
juleinnsamlingen ble sendt med
trailer 6. januar som planlagt. Vi
takker så mye for alle som har vært
med å gitt klær og mye annet som
vil komme godt med.

 Publisert den 06.01.2009 Les mer 571 Visninger  · 

Givermelding desember

Adventstid og juletid!
Barnas tid, med forventning til noe
som kommer. De vet ikke alltid på hva
de venter, men forventningen er der.
Og vi vil ikke skuffe dem i år heller. Gatebarna og
de fattige som vi hjelper. 13.desember blir det
stor fest i slummen. Julemat og pakker. Varme
klær og overraskelser denne dagen.

 Publisert den 19.12.2008 Les mer 445 Visninger  · 

Dunjakker til Estland

1. desember hentet Solveig
Bergsland dunjakker og våtter, luer
og skjerf til en verdi omkring 60
000 kr fra Cubus på Ålgård. Dette
skal sendes med trailer fra Ålgård
den 2. desember og deles ut til

gatebarn 13. desember. Varmt tøy er virkelig noe som trengs nå som
minusgradene kan bli mange.
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minusgradene kan bli mange.

 Publisert den 12.12.2008  · 

Hjelpesending i høst

Solveig Nerhoel og flere
andre bidro til at nok en
trailer ble sendt til
Estland tidligere i høst.

Les mer i Oppdalingen

 Publisert den 08.12.2008  · 

Juleinnsamlingen 08

Juleinnsamlingen er i gang for fullt.
Lageret er nå i DFU bygget på
Ålgård. Du kan finne der her:

SE KART HER

Traileren som skal frakte alt til
Tallinn reiser 6. januar.

 Publisert den 06.12.2008 Les mer 578 Visninger  · 

Gatebarna trenger fortsatt hjelp

Opdalingen publiserte
26.10.08 en artikkel i
forbindelse med NOGE
sitt årsmøte.

Les artikkel her

 Publisert den 01.12.2008  · 

Barnevogner til Tallinn

Vi har fått en gave!

http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=25
javascript:document.editnews25.submit();
http://www.opdalingen.no/lokale_nyheter/article3779195.ece
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=24
javascript:document.editnews24.submit();
http://www.gulesider.no/kart/?q=dfu%20%E5lg%E5rd&s=1#lat%3D6518153.84451%26lon%3D318057.08948%26zoom%3D15%26layers%3DB0000%26q%3DKrambugata%25201%252C%25204330%2520%25C3%2585lg%25C3%25A5rd%26offset%3D0%26tab%3Daddress
http://www.gatebarna.com/news.php?readmore=27
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=27
javascript:document.editnews27.submit();
http://www.opdalingen.no/lokale_nyheter/article3878604.ece
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=23
javascript:document.editnews23.submit();


16.04.14 20:53Norsk forening for Gatebarn i Estland

Side 38 av 41http://www.gatebarna.com/news.php?rowstart=0

 Publisert den 28.11.2008 Les mer 869 Visninger  · 

Julefly repotasje av NRK

NRK laget en repotasje
fra juleflyet for noen år
siden. Denne repotasjen
kan se om du trykker
"les mer" lenken i
bunnen.

 Publisert den 26.10.2008 Les mer 596 Visninger  · 

Givermelding oktober

Det har i vel ett år vært
nedgangstider i Estland.
Prisene har gått veldig
opp, mange har mistet
den lille jobben de hadde og de
klarer ikke å sitte med de små
leilighetene sine. Da er veien kort
til Peeteli og senteret vårt. Vi
merker økning i barn som kommer
for å spise et varmt måltid, og det
er mange flere som kommer på de
månedlige matposeutdelingene. Vi
har også flere barn som bor på

senteret, men som reiser hjem i helgene. Slik bor de offisielt hjemme, men
foreldrene klarer ikke det daglige ansvaret. Godt at vi kan være tilstede med
den hjelpen den enkelte er i behov av. Og de viser stor takknemlighet til oss
i Norge som stiller med hjelp over tid. 

Vi er svært glad og takknemlig for alle som bidrar til at vårt arbeid i Tallinn
kan fortsette. 

Måtte høsten få være en tid i takknemlighetens tegn!

Vi kan ikke gjøre store ting,
bare små ting med stor kjærlighet!

 Publisert den 20.10.2008  · 

Bilder fra Tallinn mai 2008

Glede i badeland!

http://www.gatebarna.com/news.php?readmore=22
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=22
javascript:document.editnews22.submit();
http://www.gatebarna.com/news.php?readmore=17
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=17
javascript:document.editnews17.submit();
http://www.gatebarna.com/print.php?type=N&item_id=20
javascript:document.editnews20.submit();


16.04.14 20:53Norsk forening for Gatebarn i Estland

Side 39 av 41http://www.gatebarna.com/news.php?rowstart=0

 Publisert den 16.10.2008 Les mer 712 Visninger  · 

Givermeldinger som e-post

Det har skjedde en del omlegging
idet vi har gått over til avtalegiro. En
av konsekvensene er desverre at
dere som har automatisk trekk, ikke
mottar informasjon om hva som skjer. Nå kan du
motta e-post med en kortere oppdatering om

arbeidet. Disse kommer lang oftere en de tidligere nyhetsbrevene. Det du
må gjøre er å registrere e-postadressen din på nettsiden.

Registrer her

 Publisert den 12.10.2008  · 

Gamle giversmeldinger

Du kan laste ned flere gamle nyhetsbrev
ved å klikke her.

 Publisert den 11.10.2008  · 

Besøk hos dronningen

Holder på med en liten omorganisering her på siden. Denne
artikkelen er gammel men vi har flyttet litt på den.

 Publisert den 06.10.2008 Les mer 461 Visninger  · 

Den lille forskjellen

"Kan du gi disse pengene til de
fattige barna slik at de kan få mat?”
spurte en 7 åring meg og rakte meg
en plastpose med 38 kroner og 50
øre. Han hadde hatt utlodning og
ønsket å hjelpe. Det ble faktisk en
matpose av de pengene. Denne ble
gitt til en barnefamilie i slummen i
Tallinn. Og de ble strålende glad og
overrasket – så fikk de spise seg
mette den dagen. Det er ingen
selvfølge at de kan det hver dag. Og
så ble de glad for at noen i et annet
land brydde seg om dem, og
overrasket da de fikk vite at det
faktisk var et barns initiativ.

 Publisert den 06.10.2008 Les mer 520 Visninger  · 

Avtalegiro og skattefradrag

NOGE kan endelig tilby givere å
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NOGE kan endelig tilby givere å
bruke avtalegiro, som er den
enkleste og rimeligste måten å
overføre penger på. Dermed blir
det også mulighet for
skattefradrag. Vi håper at så
mange som mulig benytter seg av
dette. 

Når du har signert og sendt
svarkupongen til oss ber vi at du
fortsetter å betaler på vanlig måte
inntil du får beskjed om at
avtalegiroen trer i kraft.

Mer info om ordningen finner øverst på svarkupongen som du kan laste ned
her.

 Publisert den 11.02.2008  · 

Takk for julegaver og penger

Kjære dere alle! Godt nytt år!
Traileren kom fram til jul og
allerede julaften begynte de å dele
ut julepakker og klær fra den. Folk
fikk komme og se hva som passet
og hva de trengte. Noen begynte å
gråte og spurte hvem er disse
menneskene som gjør dette for
oss?

 Publisert den 13.01.2008 Les mer 719 Visninger  · 

Ny nettside

NOGE og Solveig Bergsland er
stadig opptatt med arbeidet i
Estland, selv om vi ikke har vært så
gode til å formidle dette på vår
nettside. Vi skjønner at det finnes
noen som følger med på nettsiden.
Derfor har vi fått en ny, og håper at
vi vil kunne klare å legge inn
mindre oppdateringer litt oftere.

 Publisert den 11.01.2008  · 

Juletrailer losset

Like før jul i pøs regnvær ble nok
en trailer med varme klær og andre
bruksgjenstander, losset på en
trailer og sendt til Estland. Tingene
var samlet inn i lageret på Ålgård.

 Publisert den 11.01.2008  · 

Solveig samler inn

Les mer i Aftenbladet

 Publisert den 11.01.2008  · 

Intervju med Solveig Bergsland på NRK radio
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Les mer her

Lytt her

 Publisert den 11.01.2008  · 

Stor giverglede til Tallinn

Aftenbladet skrev dette

 Publisert den 11.01.2008  · 

Solveig får møte dronning Sonja

Les Aftenbladets artikkel her.

 Publisert den 11.01.2008  · 

Tallinnjul i Fredrikstad

Fredrikstad blad skrev dette.

 Publisert den 11.01.2008  · 

Rom i herberget for søskenflokk

Bergens Tidene skrev detter

 Publisert den 11.01.2008  · 

20.000 kroner fra Aune barneskole

Elever ved 5. og 6.
klasse ved Aune
barnskole samlet inn
om lag 20.000 kroner til
Estlandsaksjonen.

Les mer om saken her

 Publisert den 11.01.2008  · 
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