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Konditorstudentene ved Seth Sevana har
bestått eksamen!
Det 9. kullet, det vil si 50 unge jenter, har fullført sin
eksamen ved Seth Sevana, yrkesskolen som Marys Venner
finansierer på Sri Lanka. Mange av jentene på Seth Sevana
er oppvokst på barnehjem som støttes av Marys Venner, og
etter utdanningen får de aller fleste av dem en jobb som
gjør at de kan klare seg selv. Stoltheten lyser av dem – fra å
være fattige barn med få muligheter, har de nå alle
muligheter til et selvstendig liv.

Innkalling til Marys Venners Årsmøte,
lørdag 14. april i Vestby
I henhold til Marys Venners vedtekter, skal det avholdes
Årsmøte hvert annet år. Styret innkaller derfor til møte
lørdag 14. april kl. 12.00 på Follo Folkehøgskole i Vestby. Vi
starter dagen med å servere en enkel lunsj (ca kr 100,- per
person) før de ordinære årsmøtepostene som styrets
melding, regnskap og valg av nytt styre.
Alle medlemmer oppfordres til å delta. Påmelding og saker
som ønskes behandlet må være Marys Venner v/Margaret i
hende innen 15. mars på epostadresse mvenner@online.no
eller på tlf. 62 83 92 75.

Son Kulturkirke og Soon Blandede
Kors Veldedighetskonsert til inntekt
for Marys Venners prosjekt i Phuket
– 9. desember
Prosjektgruppen hadde som målsetning å
samle inn kr 50.000 til flyktningebarna fra
Burma som er tilknyttet Good Shepherd
Learning Centre i Phuket – og opptellingen
viste at vi passerte målet vårt med noen
hundrelapper!
Og hvilken hjertevarm og unik julekonsert det
ble!
Helga Farestveit og Aleksander Raftevold,
tidligere studenter ved Follo Folkehøgskole,
ville gi noe tilbake etter at de for 4 år siden
deltok sammen med klassen på en
opplevelsesreise til Sri Lanka og besøkte
mange av Marys Venners prosjekter der.
Helgas tolkning av White Christmas på engelsk
og lokalt sognamål var himmelsk. Og
Aleksanders fremføring av Prøysens julesang
toppet det meste!
Det lokale barnekoret fra Son, Baluba, i rosa
tyllkjoler og uforglemmelig engasjement ga alt
og fikk frem både latter og trampeklapp hos
publikum.
Åke og Lena Candell, vokallinjen ved Follo
Folkehøgskole og Soon Blandede Kor deltok
også med vakker julemusikk, og publikum
uttrykte stor begeistring både under og
etter konserten.
Og til å binde det hele sammen var vår egen
Eli Rygg, godt kjent hos mange av oss fra
blant annet Portveien 2 og A-pressens
Barnekroken.

Marys Venner trenger hjelp til å verve nye medlemmer!
Vi trenger hjelp til å skaffe nye medlemmer til vår organisasjon! Vi har flotte Vervepremier; to
malerier av Ernst Ingemar og en tilrettelagt reise for to personer i en uke til et av våre mottagerland.
Ta kontakt med Helge på tlf. 95206848 hvis du kan tenke deg å bidra, - eller send en mail til
mvenner@online.no hvis du allerede har vervet en ny Marys Venn i år.

Julelotteriet 2017 – ny rekord!
Våre trofaste medlemmer kjøpte julelodd for kr
49.000,- i fjorårets lotteri! Pengene gikk til julefest og
julegaver for alle barn på barnehjemmene vi støtter!
Vinneren av en flybillett tur/retur til Sri Lanka eller
Thailand, ble Torill Henning fra Heggedal.

Childrens Corner
Sanitæranleggene på vårt eget barnehjem har
vært modent for fornying, og arbeidet er nå
ferdig!
Se så flott det har blitt, og jentene på
Childrens Corner nyter det selvfølgelig!

Flinke jenter på Childrens
Corner
Ulikt her hjemme, premieres skoleelevene på Sri Lanka for så mangt! Disse
tre har fått premie for den mest
disiplinerte, den beste i matematikk og
den beste artisten!

Marys Venner takker
Kr 5.000 fra Ingeborg Sandal til Good Shepherd skolen i Phuket
Kr 50.000 fra Roald Michalsen til studenter i Nongkhai
Kr 2.000 fra Astrid og Markus Bayegan til Seth Sevana
Kr 6.600 fra Borgny Hagen
Kr 7.000 fra Dag Narve Gjersøe til prosjekt 75
Kr 1.000 fra Olaf Martin Lande til prosjekt 38
Kr 5.000 fra Karin Francke til engelskundervisning på Childrens Corner
Kr 1.000 fra Magne Bjørnstad
Kr 9.850 fra Asbjørn Mellgren og Anne Paus til prosjekt 33
Kr 7.850 i minnegave ved Randi Vardals bisettelse
Kr 28.147 i minnegave ved Steinar Opstads bisettelse
Marys Venner
Sunndalsøra
Vennene fra Sunndalsøra
greide også i 2017 å bidra
med kr 410.000 til
prosjektene våre! Dette
gjøres ved salg av lopper,
julelotteri og en rekke
andre aktiviteter!
TAKK ALLE DERE FLINKE
SUNNDALINGER!

STEINAR OPSTAD
I november i fjor fikk vi det triste budskapet
at Steinar Opstad, en av Marys Venners
grunnleggere, hadde gått bort. Steinar
møtte lille Mary utenfor et barnehjem på
Sri Lanka i 1977, og Mary ble Steinars
inspirasjon til å starte organisasjonen
Marys Venner sammen med Anne-Marie
Ljosåk Hansen.

Gudveig og Steinar Opstad sammen med Mary
som var det første barnet organisasjonen begynte å
støtte.

Steinar var en svært kunnskapsrik og
engasjert mann. Utdannet lærer, men
etter hvert også organisasjonsleder i norsk
arbeidsliv og direktør i NHO. Det er mange
i inn- og utland som har mye å takke
Steinar Opstad for, og for oss i Marys
Venner er en kjær støttespiller gått bort. Vi
lyser fred over Steinar Opstads minne.

