
Men det finnes noen få av lærerne på skolen som har 
dette med å være lærer som et kall dypt inne i sjela.  
De kommer alltid på skolen. De er forberedt. De har 
glade barn i klassene sine. Men det er ikke plass til alle 
barna som gjerne skulle hatt disse bestemte lærerne 
som sin lærer. Mennesker lever ikke av kallsfølelsen 
alene. Skal dette stedet ha en fremtid, MÅ skolen komme 
i funksjon. Lærerne må finne ut om de vil fortsette å 
være lærere. De må få en viss lønn for arbeidet.  
De må lære fagene sine. De må lære å bli gode lærere. 
Og noen må komme inn å gi akkurat denne støtten. 
ADRA, kanskje?
 Det er ikke mange månedene siden barna kom 
tilbake til denne skolen etter krigen. De få klasse- 
rommene som var der da de kom tilbake fra flyktning- 
leiren, var bare tomme, stygge skall preget av hærverk. 
Alt av skolemateriell var borte. Nå er det 73 barn inne 
i dette ene klasserommet. En hvilken som helst lærer 
med mastergrad ville hatt trøbbel med organiseringen 
og læringsmiljøet innenfor disse rammene. 
 Men utenfor skolebygget sitter Sara og de andre 
fra foreldregruppa. Når jeg spør, får jeg vite at den 
viktigste oppgaven deres er å sørge for at lærerne 
kommer på skolen. Dernest skal de passe på at lærerne 
gjør jobben sin. Så bruker de resten av dagen til å bare 
være til stede, plukke søppel, rake og rydde. 
 «Det tristeste med krigen, var at jeg visste med hele 
mitt hjerte at barna mistet skolegang. De fikk ikke lære 
noen ting av verdi. NÅ høster vi konsekvensene, etter alle 
disse årene: Vi har ingen ordentlige lærere her. Ingen 
som kan hjelpe oss hvis vi blir syke, ingen leger eller 
sykepleiere. DET er framtiden vår, hvis ikke noe skjer.» 
Hun sukker og ser på de andre foreldrene som nikker 
bekreftende. 
 Sara sier: «Det største ønsket i livet er at barna skal 
komme til skolen og virkelig lære noe her! At skolen skal 

være noe mer enn oppbevaring og tilfeldig lek.» Sara og 
venninna Nienthial gikk litt på skolen selv da de var 
barn, men de måtte slutte etter tredje klasse. De ønsker 
så mye mer for de som er barn akkurat nå! 
 Ei av de andre fortsetter: «Siden alle mangler utdan-
nelse, er vi fullstendig avhengig av kuene som gir melk, 
smør – og ikke minst medgift. Kjøtt er kun for ekstra 
store anledninger, og skinnet blir lite brukt i vår kultur. 
Vi er bekymret, særlig for de unge jentene som er i fare 
for å bli giftet bort svært tidlig. Det var ikke sånn før,  
i hvert fall ikke like ille. Det kan bare ikke fortsette slik.»
Sara fortsetter: «Bortsett fra at alle barn må få gå på 
skolen, har jeg fem drømmer for framtiden her: 

1. Fred. Alt står og faller på om vi kan få lov til å  
leve i fred. 
2. Et høyt tårn. 
3. God infrastruktur. Vi trenger veier. Vi trenger at 
markedet fylles med mat og klær. 
4. Nok mat. 
5. Jerry-kanner.

Hvorfor et høyt tårn som punkt 2? Jeg forstår ikke. 
«Et høyt tårn vil være et sted dit folk kan gå for å arbeide,» 
forklarer Sara. Hun har sett bilder av sånne steder. 
«Men det vil også være et symbol for fred – fred som er 
så viktig for oss. Krigen har ødelagt så mye. Lærerne kan 
mye mindre nå enn de kunne før.» Venninnen Marsa vil 
gjerne si noe: «Men barna ville nok kunne lære mer om 
de hadde mat i magen sin også,» sier hun, og legger til:  
«Alle barna er våre barn, og vi er i det minste venner. 
Det er ikke alle steder som har det sånn.» 

«Siloideteth,» sier jeg. «Tusen takk for at dere er dere, at 
dere er der dere er – og for at dere ikke gir opp.»
–  Gry Haugen, ADRA Norge

Mangel på utdanning  
gjør oss blinde.
SARA, FAU-LEDER I MAIWUT, SØR-SUDAN
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Sara sitter foran 
skolebygget hver dag

Venn for livet
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Hun vet at lærerne som underviser der inne nesten ikke har utdannelse.  
Hun er ikke sikker på hvem av dem som vil stille opp på skolen denne dagen. 
Kanskje de har noe viktigere å gjøre hjemme? At de må jobbe på jordet eller  
få tak i mat til familien? Da blir de hjemme. Ingen betaler lønna deres.  
Det finnes ikke en sånn ting som arbeidskontrakt. Så hvem har egentlig  
rett til å kreve eller forvente? Fo
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Utdanning er også krisehjelp

ADRAs arbeid nord i Sør-Sudan, i regionen Upper Nile, handler om å gi utdanning  
til mennesker som er i krise. Etter år med krig og konflikt, har utdanningsarbeidet 
kommet i gang. Koronapandemien har satt programmet på en delvis midlertidig  
pause, mens komponenter av arbeidet går videre. 

Utdanning i krise og konflikt er definert som nødhjelp. 
Men nødhjelp skal alltid ha en langsiktig tanke og ha 
bærekraft som mål. I Upper Nile bygger hjelpen på 
erfaringer fra ADRAs utdanningsprogram i Sør-Sudan 
og andre land. Det innebærer at arbeidet omfatter  
flere komponenter: 

• Kursing av lærere
• Bygge og / eller renovere klasserom
• Foreldregrupper og samarbeid med lokale ledere
• Arbeid for å beskytte sårbare barn, kartlegge barn  
 med spesielle behov for støtte og hjelp
• Distribuere bøker for lærere og elever, annet  
 læremateriell og utstyr
• Lære opp folk fra lokalsamfunnet som hjelper til  
 å engasjere lokalmiljøet
• Sanitærpakker for unge jenter
• Støtte til lærerlønninger
• Latriner og håndvaskstasjoner
• Nødhjelpspakker med kjøkkenutstyr og presenninger

Vi har de  
mest lojale giverne! 
ADRA har de mest lojale og trofaste fastgiverne, 
ifølge en ny rapport fra revisjonsbyrået Deloitte. 

Facebook for innsamling
Fra Deloittes innsamlingsrapport er det ellers interes-
sant å legge merke til at Facebook har revolusjonert 
innsamlingsmarkedet. Før var Facebook «kun» for 
profilering, men dette endret seg markant fra 2017  
med Facebook Donate. Nå er Facebook den største  
innsamlingskanalen for organisasjoner som samler  
inn penger til arbeidet sitt. Penger fra Facebook- 
innsamlinger i forbindelse med fødselsdager og annet, 
kommer direkte inn på ADRAs konto uten gebyrer eller 
annet tap enn kursforskjeller.

Foto: © ADRA | Frank Spangler

Grunnmuren for ADRAs arbeid, er våre støttespillere og 
givere. ADRA Norge har, i undersøkelsen som gikk forut 
for rapporten fra Deloitte, oppgitt at 90 % av våre fast-
giveravtaler har en varighet på fem år eller mer. Kun to 
andre organisasjoner av de som besvarte undersøkelsen 
kunne skilte med noe lignende.

«Nye fastgivere er viktige for å sikre vekst og hindre 
nedgang som følge av frafall», kommenterer Deloitte 
i Fundraisingrapporten for 2020.

Foto: Møllebakken skole

HVA GJØR  

DEG TIL DEN LOJALE 

 GIVEREN DU ER? 

Skriv veldig gjerne  
og fortell!

Deloitte



I koronaåret 2020 har vi hatt mange bekymringer,  
og pandemien er slett ikke avlyst. I ADRA var vi  
bekymret for hvordan det ville gå med vår årlige  
innsamlingsaksjon denne høsten. Ville vi klare å samle 
like mye som året før? De fleste steder kunne man ikke 
gå fra dør til dør. Men temaet «Tilbake til skolen» var 
brått mer aktuelt enn vi kunne ha forutsett. 

Våre støttespillere er og blir de beste i verden! Så mange 
kreative og giverglade mennesker vi har fått møte eller 
høre om disse ukene i høst! Vi er fremdeles spent – for 
det endelige resultatet gjøres ikke opp før i januar, men 
den 25. november hadde vi faktisk greid å samle 3,26 
millioner. SAMMEN. Vi er faktisk ikke langt unna målet 
om 3,5 millioner kroner – så nå vokser optimismen!

Hjelpeaksjon i det rare 2020-året

Alle engasjert 14. november
var et bredt samarbeid mellom ADRA og Adventist-
kirken i Norge. Denne kvelden direktestrømmet vi et 
2,5 timers program fra Adventistkirken i Mjøndalen 
som inneholdt inspirerende intervjuer og filmklipp fra 
innsamlingsaktiviteter over hele landet – på tvers av 
alder og demografi. Vi erfarte overveldende respons 
før, under og etter sendingen. Det ble samlet inn  
ca. 215 000 kroner i løpet av noen timer denne kvelden. 
En spesiell takk til frivillige i Mjøndalen Adventistkirke 
og alle i Hope Channel Norge. 

Foto: © ADRA | Frank Spangler

Foto: © ADRA | Britt Celine Oldebråten
Elevene på Sauar Friskole 
fikk kommunens tillatelse til 
å gå i Hjelpeaksjonen. 

Rettferdskonferansen
ble arrangert digitalt tirsdag 13. oktober. Vi kan anbefale 
nyttige ressurser med podcaster og webinarer som 
fremdeles ligger på nett: rettferdskonferansen.no
Organisasjonene bak rettferdskonferansen ønsker 
å legge til rette for en kontinuerlig samtale om 
bærekraftsmålene, global urettferdighet, og hvordan 

kristne organisasjoner og enkeltpersoner kan bidra 
til en mer rettferdig verden. Slik gjør vi vårt bidrag til 
å skape en verden som er mer lik det den var tenkt å 
være – på jorden som i himmelen. Noen av organisa- 
sjonene bak bevegelsen er ADRA, Misjonsalliansen, 
Digni, Kirkens nødhjelp, Korsvei og Frelsesarmeen.

Deloitte

Ønsker deg et godt  
og velsignet år i 2021



ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse | Telefon 31 01 88 00
post@adranorge.no | Gavekonto 3000.30.31035 | Vipps #19543ADRANORGE.no 

ADRA er Adventistkirkens bistandsorganisasjon som arbeider i 120 land. Vi hjelper mennesker i nød  
uten å diskriminere, i tråd med Menneskerettighetserklæringen, art. 2. Vi samarbeider med mennesker  
i lokalsamfunn, organisasjoner, myndigheter, kirker og institusjoner for å skape rettferdig, bærekraftig  
og positiv utvikling. ADRA Norges programmer legger vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og  
livssituasjon gjennom kvalitetsutdanning og livslang læring for alle.

ADRA
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Å tjene mennesker – så alle kan få de mulighetene i livet som Gud ønsker

Finn F. Eckhoff  
er ansatt 35 %  
som organisasjons- 
rådgiver.

Nye ansatte

Skattefradrag 2021
Når du har gitt pengegaver for til sammen 500 kr til ADRA i løpet av et år, kan du få 
fradrag for dette. Maksimal grense for skattefradrag er 50 000 kr. Har du gitt på Vipps 
eller Facebook, trenger vi å få tilsendt skjermbilde av Vipps-betalingen og kvitteringen 
du får på e-post fra Facebook. Vi registrerer deg gjerne for skattefradrag, men da 
trenger vi nødvendig personalia som fødselsnummer. Når du har registrert deg, blir 
gaver automatisk registrert for skattefradrag hvert år videre.

HOLD DEG OPPDATERT PÅ HVA SOM SKJER I ADRA! NÅ KAN DU ABONNERE DIREKTE PÅ VÅRT NYHETSBREV: 
gi.adranorge.no/nyhetsbrev

Rettferdighet
     Omsorg 
  Kjærlighet

Hvilket bærekraftsmål er viktigst for deg? 
ADRA har denne høsten deltatt i Norads bærekraftskampanje, og nettsiden  
adranorge.no/baerekraft har vært en av landingssidene for kampanjen.  
Du kan ta testen på: verdensviktigstemål.no

Alle barn har rett til å gå på skolen og få utdanning, 
men ikke alle får muligheten. Jenter, flyktninger og 
barn med funksjonsnedsettelser er oftest de som mister 
skolegang. Alt for mange befinner seg også på skolen 
uten å lære noe der. Underskriftskampanjen for alle 
barn på skolen nådde dette året over 1 million  
underskrifter! Underskriftene er et redskap i møte  
med betydningsfulle ledere og organisasjoner.  

Takk for din underskrift!

Vi samlet mer enn 
1 MILLION 
underskrifter!

ALLE BARN.
I ALLE LAND.

PÅ SKOLEN.

Monette Indahl  
er ansatt til
31.12.2021 som 
program- og 
HMS-rådgiver.

Anne Lene Holanger 
er ansatt som 
programmedarbeider 
til 31.12.2021.

For et øyeblikks tid skal du knele  

for fred på den fredløse jord.

Dine døgn skal du vie til kampen  

mot bomber og krig og mord.

Det er menneskets framtid det gjelder!

Til sist vil du kanskje forstå:  

i en stall, i en fattigslig vugge – 

du hører Guds hjerte slå.

EYVIND SKEIE


