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Nytt Styre i Marys Venner etter Generalforsamlingen
14. april.
Helge hadde varslet om at han, etter 16 år i Presidentstolen, ønsket
avløsning. Han mente tiden, både med hensyn til alder (han blir 77 i år)
og utfordringer, var moden for et nytt styre
hvor oppgavene ble bedre fordelt på de
enkelte styremedlemmer.
Det nye styret består av:
Ny President Tom Henschien (bildet),
styremedlemmer Helge Børresen, Egil
Langnæs, Nils Thorsen og Britt Soot.
Varamedlemmer: Bjørn Bødtker og Kai
Robert Johansen.

Fantastiske opplevelser på besøksturen i Thailand/
Sri Lanka mars 2018
24 Marys Venner og 11 studenter fra Vokallinjen på Follo
Folkehøgskole gjennomførte årets besøkstur til Mary Venners
prosjekter. Dette var første gang en besøkstur ble gjennomført med
besøk til prosjekter både i Thailand og Sri Lanka, to Buddhistiske
land med meget forskjellig kultur. I Sri Lanka bor barna på
barnehjem mens i Thailand blir de fattige barna plassert hos et
medlem i storfamilien, gjerne en gammel bestemor.

Utgitt av Marys Venner
Kvennhusmonen 23
4760 Birkeland
Tlf./fax : 62 83 92 75
Org.nr.: 982 847 699
mvenner@online.no
www.marysvenner.com

Innsamlingskonto: 1602.03.02228

Alle som har vært med på våre reiser vet at besøkene på barnehjemmene i Sri Lanka byr på svært minnerike og positive
opplevelser. I Thailand fikk de besøkende helt nye opplevelser, med
minnerike besøk i landsbyer hvor vi fikk oppleve Thai-kulturen både
i hverdag og fest.
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Helge snakker med Hyra som har
operert hull i halsen for å kunne
puste og snakke. Hun var forlatt i
skogen for å dø. Nå starter hun 2.
år på universitet i Bangkok

Vokallinjen fra Follo Folkehøgskole
takker søstre og barna for
underholdning og et deilig lunsjmåltid
med flott korsang.

Barn fra slummen i Phuket
underholder gjestene fra Norge.

Gjensidig kontakt mellom norske studenter
og Burmesiske barn som har fått mulighet
til skoleutdannelse.

Good Shepherd skolen i Phuket
Vi besøker skolen som fikk nyte godt av pengene som ble samlet inn på
veldedighetskonserten i Son før jul i 2017.
Søster Lakana, som startet opp og driver skolen, tar vare på flyktningebarn fra
Myanmar. Barna lever i ytterste fattigdom, men får nå gå på skole hver dag.
Under besøket vårt fikk vi flott underholdning av barna. Vi fikk møte norske Sabine
som brukte sin ferie til å jobbe på denne skolen. NB! Dette er en mulighet for flere!

Vi besøker Rinrada og søsteren
som begge sponses av Marys
Venner. Rinrada til venstre hadde
hareskår og først etter flere
operasjoner kan hun snakke
tydelig og begynner å få en
naturlig tannstilling. Barna er av
sikkerhetsgrunner flyttet til en
leilighet i byen Nongkhai. De
stortrives og utmerker seg med
flotte karakterer på skolen.

Nongkhai-prosjektet i Nord-Thailand

Vokalklassen fikk treffe sitt fadderbarn Chok Chai

Line fikk dele ut sponsorpengene til sitt
fadderbarn i Nongkhai

Etter noen timer med Sri Lankan Airlines fra Bangkok ankommer vi

Colombo i Sri Lanka.

Når faddere kommer
til Sri Lanka, sørger
Marys Venner for at
alle som ønsker får
treffe sine fadderbarn.
Her har Iroshine fra
Ratnapura kjørt i
mange timer, til Seth
Sevana, for å treffe sin
fadder, Lena.
Alle stedene vi besøkte ble vi mottatt med blomster. Her
fikk Randi en blomsterkrans rundt halsen da hun ankom
det Buddhistiske barnehjemmet Jayawickrema.

Tre søstre i Nongkhai stod
plutselig uten foreldre. Tove og
Nils tok likegodt ansvar for alle
3. Til venstre leder for Nongkhai
Prosjektet søster Sutisa.

Bjarne viser bilder fra Norge til to av barna
på Childrens Corner

Grethe fikk et herlig gjensyn med
Tharushi, fadderbarnet sitt.

Denne lille jenta ga alt i sin dans
slik at hun nesten mistet kjolen i
svingende. Hun løp straks bort til
Helge som festet kjolen på nytt

Vi ble underholdt
av barna med flott
dans, Mange var
helt profesjonelle.
Her fra yrkesskolen
for unge jenter Seth
Sevana.

Veldedighets-konserten ”Embrace the Voice”
i Colombo lørdag 17. mars
Vi fikk inn hele kr. 53048,- til Seth Sevana, vår yrkesskole
for unge jenter

Fantastisk danseopptreden av
lokale krefter.

Helga og Helge sang duett fra
musicalen Phantom of the Opera

Vokalgruppen Voice Print trakk
publikum og fikk salen til å koke
under sin opptreden.

16 år gamle, handicappede Mario er glad for
å ha fått en sponsor.

Vokallinjen på Follo Folkehøgskole bidro med
Thamilsk og Singalesisk sang til stor jubel.

Åke og Lena bidro med flott visesang

Christian - en fornøyd dirigent og
akkompagnatør kan smile etter
konserten.

Takk til Kolbotn Idrettslag
Da Kolbotn Idrettslag byttet draktleverandør, tok vi
kontakt med klubben i håp om å kunne få et sett av
de gamle draktene. Det viste seg at klubben hadde et
helt lagerrom fullt av drakter og utstyr de ikke
lenger fikk bruke på grunn av "feiI" logo, og vi fikk
ta så mye vi ville. Bilsetene ble slått ned, og bilen
ble fylt til taket med trøyer, shorts, strømper,
keeperdrakter, overtrekksdresser og bag'er, og det
endte med at alle deltakerne på årets tur måtte ta
med seg sin del av gaven for på enkleste måte å få
den fraktet til Thailand og Sri Lanka.
Det er unødvendig å si at den generøse gaven fra
Kolbotn IL ble mottatt med stor begeistring både
blant Marys Venner og mottagerne, her var det
fotballutstyr for mange tusen kroner! Prislappen er
synlig på noen av de blå trøyene, og de hadde kostet
19 euro.

Journalist og Marys Venn
Jan Ødegaard har gått bort
Vi har mottatt den triste meldingen at journalist
Jan Ødegaard i Aura Avis i Sunndalen brått har
gått bort. Han var 63 år gammel og gjorde en
fabelaktig innsats for Marys Venner gjennom
sine reportasjer i lokalavisen.
Jan stod bl.a. bak aksjonen som førte til at vårt
eget barnehjem i Sri
Lanka, Childrens
Corner, ble bygget.
Han støttet flere barn
i Sri Lanka og i
Thailand og besøkte
barna ofte.

Ole Kristian Langseth tar over
ansvaret for salg av håndlagde kort
Kortsalget gir kjærkommen inntekt til fattige,
enslige mødre og til Marys Venners arbeid.
Benytt anledningen til å sikre deg flotte
kunstneriske kort til en svært gunstig pris,
samtidig som du støtter et verdig tiltak.
Kontakt: Ole Kristian Langseth
Dugnadsveien 28, 1346 Gjettum.
E-post: o-kr-l@online.no

Trekning av vinnerne i
Vervekampanjen.

Gaveliste
1.000 kr fra Siri Damsleth
3.200 kr fra Margaret Willetts
6.400 kr fra Borgny Hagen
1.000 kr fra Tønis Sørensen
6.500 kr til pr 38 fra Skålevik Skole
14.000 kr til pr 38 fra familien Mork
14.000 kr til pr 74 fra Bjørn Kihl Bødter
1.120 kr til pr 74 fra Ungdomsskole Bugården
3.000 kr til pr 54 fraGrethe Forbregd
2.000 kr til pr 74 Randi & Paul Justesen
1.000 kr fra Christian Killengreen for sang i
Ola Lofthus bisettelse

Trekning vil finne sted på styremøte 14. juni.
Vinnerne vil umiddelbart bli kontaktet.
Kampanjen har hittil bidratt med 31 nye
medlemmer.

Ny adresse til Marys Venner
Margaret og Hans Gerritsen flytter fra
Kongsvinger og derved får Marys Venner
offisielt en ny adresse:
Kvennhusmonen 23, 4760 Birkeland
Tlf og e-post som tidligere: Tlf 62 83 92 75
e-post: mvenner@online.no

