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Innkalling til Marys Venners Årsmøte lørdag 9. april 2016 

I henhold til Marys Venners vedtekter skal det holdes Årsmøte hvert annet år. Styret innkaller derfor til 
dette lørdag 9. april kl. 13.00 i Juristenes Hus, Kristian Augustsgt.  9 i Oslo. 
I tillegg til de ordinære årsmøtepostene som styrets melding, regnskap og valg av nytt styre, vil 
Årsmøtet behandle og stemme over styrets forslag til ny månedspris som følge av svekkelsen av den 
Norske Kronen de siste to årene.   
 
Alle medlemmer oppfordres til å delta. Påmelding og saker som ønskes behandlet, må være Marys 
Venner v/Margaret i hende innen 10. mars på epostadresse mvenner@online.no eller på  
tlf. 62 83 92 75. 

Pengegaver som kommer dit de skal 

I tillegg til at mange faddere deltar i vårt årlige julelotteri, er det 
også mange som sender andre pengegaver til sine fadderbarn.  
I 4. kvartal 2015 mottok Marys Venner hele kr 68.503,- i slike 
gaver.  

Gavebeløpene varierer gjerne fra kr 100,- til kr 300,- og hver krone 
kommer frem til det barnet den er bestemt for. Marys Venners 
gaveordning er en unik ordning som vi er alene om.   Pengegaven 
benyttes til innkjøp lokalt av en gave til barnet eller pengene 
settes inn på barnets konto for de som har ønsket dette for sitt 
fadderbarn.     

Noen spør om det ikke blir «urettferdig» når ett barn får gave, og 
andre ikke.  Men dette styrer bemanningen på barnehjemmene på 
en god måte, og når besøksgrupper kommer på besøk får alle 
barna stor oppmerksomhet og det gis også gaver som alle får 
glede av. 
 
Gaver og ekstra penger til barna sendes inn på vår vanlige 
revisorkontrollerte innsamlingskonto 1602 03 02228 merket Gave 
eller Bankkonto og barnets navn. 



Som medlem av Marys Venner kan du 

være trygg på at pengene dine kommer 

dit de skal 

 
Det er dessverre altfor mange organisasjoner som 
ikke bruker innsamlede midler slik de sier de skal. 
Som nevnt i tidligere utgaver av Nytt Om, har 
Innsamlingskontrollen kartlagt over 2.000 
organisasjoner som samler inn penger til gode 
formål. Av disse er det imidlertid kun 15% som har 
et offentlig og godkjent regnskap. Alle andre kan 
bruke pengene akkurat slik de vil og dessverre ofte 
uten at noen stiller spørsmål om det. Reglene i 
våre naboland er strengere, der kreves en offentlig 
registrering og godkjenning. I Norge har vi 
Innsamlingskontrollen hvor Marys Venner også er 
medlem.  At man er medlem her, er imidlertid  
ikke alltid en garanti for at pengene kommer dit de 
skal. Riktignok har Innsamlingskontrollen laget en 
OBS liste over organisasjoner du ikke bør støtte, 
men iveren etter å få flere godkjente medlemmer 
gjør at kontrollen etter vår mening kan bli 
misvisende og mangelfull. Her et tilfeldig 
eksempel: 

Marys Venners styre sjekket nylig regnskapene til 
en godkjent norsk organisasjon som har 
tilsvarende prosjekter som oss i et av våre 
mottagerland. Der Marys Venner kan garantere at 
100 % av innsamlede midler går til formålet, viser 
regnskapene på en konkurrerende organisasjon at 
bare 1,6 % av innsamlede midler kommer dit de 
skal.  Dette er tragisk for dem som trenger 
pengene, tragisk for giverne som har gitt penger i 
god tro og tragisk for de som har stått bak 
innsamlingen.  Vi sendte saken inn til 
Innsamlingskontrollen som straks avviste klagen 
med den begrunnelsen at «innsamlingen var i 

henhold til formålet».  Bare småpenger av 
innsamlede midler gikk til prosjektet i 
mottagerlandet, fordi lønninger i Norge og reise til 
prosjektene kostet nesten like mye som 
innsamlede midler. Ifølge Innsamlingskontrollens 
reglement kalles det å arbeide for en god sak også 
som en del av formålet. Slik er det altså mulig å 
samle inn penger som ikke når de fattige, selv om 
vi tror det.   

Vi mener at dette er 
misvisende, og er 
med på å forvirre 
publikum.  Så langt 
vi har kunnet finne 
ut, er det bare Marys 
Venner som oppgir 
totale kostnader i 
Norge som 
administrasjon, alle 
andre dekker slike 
kostnader under 
organisasjonens 
formål.  

Og myndighetene er 
ikke bedre. I Aftenposten  
den 26. januar i år kunne man lese en omfattende 
redaksjonell artikkel om hvordan norske 
myndigheter bidrar til fattigdomsbekjempelse 
med våre skattepenger.  Norge gir over 30 

milliarder til bistand. Ingen vet hvordan de virker.  

Aftenpostens omtale av norsk bistand har gjentatt 
seg år etter år, og hver gang lover myndighetene å 
finne bedre løsninger for fremtidige utbetalinger.  
 
Vi kan bare håpe at det en gang vil skje. 

 

  

Faximile fra Aftenposten 

Julelotteri 2015 
Marys Venners tradisjonelle julelotteri, innbragte i år kr 

35.800,-.  Pengene går i sin helhet til julefest og julegave 

til alle barna som bor på de barnehjemmene vi støtter.   

 

Stor var som vanlig spenningen da trekningen fant sted 

den 4. januar – og vinneren ble Jenny Lane fra Oslo.  Hun 

ga hele gevinsten på kr 5.000,- tilbake til Marys Venners 

arbeid! 

 

Stor takk til Jenny og til alle andre som har bidratt til at 

vi også denne gangen kunne glede barna «våre». 

 



For turister og offentlig norsk bistand fremstår Thailand 
som et moderne og velstående land.  Thailand er landet 
i Øst som kan gi deg mest igjen for feriepengene.  Livet 
for lokalbefolkningen er imidlertid ofte svært vanskelig. 
Det finnes lite sosialhjelp, og mange har en inntekt på 
kun 70 kroner dagen som skal brødfø hele familien.  
Dette er lovbestemt minimumslønn, men mange har 
også mindre enn dette for en lang arbeidsdag.  

Marys Venner er alene om å øremerke hjelp til 
individuelle fattige barn som ingen kan eller vil ta seg 
av. Dette er barn som har mistet sin familie eller lever i 
ytterste fattigdom hos en ugift enslig mor eller 
bestemor.  
 
Våre hjelpere i Thailand er nonneordenen, Good 
Shepherd Sisters.  Nonnene har som sitt kall å hjelpe 
fattige barn, uavhengig av rase eller religion, og sørger 
for at hjelpen kommer frem til de som trenger det 
mest.  
 

 

I ordenens kloster i Bangkok er det hektisk aktivitet når 
jeg kommer dit, og de 200 førskolebarna som kommer 
fra slummen hver dag er på plass.  Barna er alle støttet 
av norske faddere gjennom Marys Venner. Barna 
vasker seg, sjekkes for utøy og får på seg en ren og pen 
skoleuniform. 
 
På klosteret 
sponser Marys 
Venner også 60 
jenter i alderen 
12-18 år som bor 
på klosteret for å 
få en utdannelse 
og en trygg 
oppvekst, mange 
av dem har en 
svært traumatisk 
bakgrunn.  I 
anledning 
besøket imponerte de med irsk dans som de hadde lært 
av søster Louise fra Irland. 

Turen gikk videre med fly til Phuket, Thailands største 
øy, og det mest foretrukne turiststed for nordmenn. Få 
turister legger merke til at i bakgårdene og på 
byggeplassene lever det statsløse flykninger, 
hovedsakelig fra Burma/Myanmar. De har de dårligst 
betale jobbene og barna som snakker og skriver et 
annet språk enn Thai, får ikke gå på Thai skoler. Så 
barna driver dank eller utsettes for barnearbeid. De 
fleste kan hverken skrive, regne eller lese. 

Dette har søster Lakana fra Good Shepherd Sisters gjort 
noe med. Ved hjelp av gavmilde turister, har hun 
samlet nok penger til å bygge en skole for 200 
burmesiske barn som nå får skolegang.  Søster Lakana 
sliter imidlertid med å skaffe nok midler, og vi i Marys 
Venner bidrar så godt vi kan.    

Fra sør i Thailand fløy jeg nordover i dette store landet 
og landet etter 1,5 time i Chiang Mai, Thailands nest 
største by etter Bangkok. Her møtte jeg Manop og hans 
kone som har tatt til seg 28 foreldreløse barn av Hmong 
folket, et fattig statsløst fjellfolk.  16 gutter og 12 jenter 
i alderen 6 – 12 år bor sammen i et lite hus som Manop 
leier, og får skolegang og lekser som andre thailandske 
barn.  Huseieren vil nå imidlertid selge huset, så nå er vi 
på jakt etter sponsorer som ønsker å hjelpe til med å få 
bygget et eget barnehjem for disse fattige barna. 

 Jeg 

inviterte 28 

barn og 4 

ledere på 

Thailandsk 

Barbeque 

med en 

overflod av 

mat, 

desserter 

og drikke. 

Det hele 

kostet meg 

kr. 750,- 

 

En reiserapport - Helges reise til Marys Venners prosjekter i Thailand 

 



Siste stopp på reisen gikk østover til byen Nongkhai ved 
den mektige Mekongfloden på grensen til Laos. Her 
styrer søster Sutisa sitt barne-/ungdomsprosjekt. I 
samarbeid med sine 3 sivile hjelpere, Jum, Party og 
Wimon, følger de daglig opp ca. 700 fattige barn som 
bor spredt rundt i 48 landsbyer. Barna er fra 2 år og de 
eldste og flinkeste har kommet inn på universitet for å 
ta sin Bachelor.  Barna som trenger støtte er valgt ut av 
søster Sutisa i samarbeid med 48 forskjellige lokale 
landsbykomiteer hvor barna bor.  

De aller yngste deltar i et matprogram hvor Marys 
Venner sørger for at barna får tilgang til næringsrik mat 
slik at de ikke utvikler mangelsykdommer, tidligere ble 
mange barn blinde av den ensidige kosten som bare 
bestod av «sticky rice».  Sutisa & hennes team har 
sørget for at hvert barn har sin egen kontaktperson i 
landsbyen og skolen. Så selv om far og mor ikke er 
tilstede, så utmerker barna seg på skolen fordi noen 
følger dem opp og bryr seg om dem. Kontakten med 
fadderne i Norge spiller også en stor rolle for disse 
barna.      

Rinrada (til høyre) og søsteren Narin for 1 år siden – og 

Rinrada et halvt år senere  

Sunndalsgjengen 

Enda en gang har vennene på Sunndalsøra 

imponert oss alle med sitt store engasjement for 

Marys Venner, og rett før jul ble kr 500.000 

overført til vår konto – primært øremerket 

prosjekter på Sri Lanka.  Loppemarkedet på 

Sunndalsøra «går så det suser», det serveres 

kaffe og vafler og det arrangeres julelotteri.  Enda 

en gang alle dere engasjerte Marys Venner på 

Sunndalsøra – TAKK! 

Besøksreise til Sri Lanka 

I skrivende stund pakker 48 unge og voksne 

ildsjeler koffertene sine for å dra på en to ukers 

opplevelsesreise til Sri Lanka.  Ca 15 av disse er 

fra vokallinjen på Follo Folkehøgskole, og de 

øvrige er også med i regi av folkehøgskolens 

reisekurs.  Vi ønsker god tur til Marys Venners 

prosjekter på verdens vakreste øy – Sri Lanka! 

Familien Erdal i Bergen sponser 

Rinrada fra Thailand 

og betaler hennes operasjoner 

Rinrada ble født med hareskår og kunne ikke 
snakke. Familien Erdal har imidlertid 
finansiert alle nødvendige operasjoner de 
siste årene, og nå kan Rinrada snakke tydelig 
og greit. Noen flere behandlinger gjenstår, 
men jenta er nå vakker og glad!  Det har også 
skjedd store forandringer på bare et år, se 
bildene til venstre.  Rinrada som er 12 år og 
søsteren Narin på 11 år, bor sammen med sin 
mor som er stum.  Hver skoledag kjører 
Rinrada med mopeden sin til skolen med 
søsteren på baksetet. Skolen forteller oss at 
disse to sponsede jenter er de flinkeste 
elevene i sine klasser.    

GAVER TIL MARYS VENNER – vi takker: 

Kr 1.500 Gerd Rønning 
Kr 5.000 Karin Francke, engelskunderv. Childrens Corn. 
Kr 1.000 Morgan Davidsen 
Kr 1.000 Lillian Gustafson 
Kr 6.600  Borgny Hagen 
Kr 5.000 Torger Bjørnstad 
Kr 2.250 I. Sjølseth til Mosvold Educ. Center 
Kr 10.000 Bright Rådg. Ingeniører Bygg AS til Phuket 
Kr 1.000 Magne Bjørnstad 
Kr 1.000 Astri & Ragnar Dæhli til prosjekt 32 
Kr 9.500 Ivar Vassli 
Kr 10.050  Unnie Høigaard 
Kr 1.000 Folkeakademiet Vestby 

Gaver øremerket Computersenteret på Seth Sevana: 
Kr 1.000  Marit og Jan Hyving 
Kr .5000  N. Andersen 
Kr 5.000 I. Sandal 
Kr 5.000 Solveig og Ivar Vassli 
Kr 1.000  Britt Lindberg  
Kr 500  I.M. Johansen 
Kr 1.000 Heidi Engh 
Kr 2.075 Mona Lødøen 
 


