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Årsm�te 29. august – valg av nytt styre

Marys Venners Årsmøte ble avholdt den 29. august i år, noen måneder
senere enn opprinnelig planlagt, på grunn av Coronaepidemien.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble valgt av Årsmøtet, og for
første gang i organisasjonens 40-årige historie, er kvinnene i flertall.
Bodil Vassli, opprinnelig fra Sunndalsøra men nå bosatt i Son i
Vestby, ble valgt til ny leder for kommende 2-års periode. Med seg i
det nye styret har hun fått motiverte medlemmer som også i alder har
en god spredning, og der Vilde Mittet Austad på 23 år er det yngste
styremedlemmet noen gang. Det lover godt for fremtiden. Bli bedre
kjent med de nye styremedlemmene i en egen artikkel i dette Nytt
Om.

Takk

til

Marys Venners

avtroppende styre

Marys Venner har fått et nytt styre. På årsmøtet den 29. august ble
et nytt styre valgt ved akklamasjon.. Det nye styret ønsker med
dette å takke det avtroppende, med Tom Henschien i spissen, for
arbeidet som er gjort. Utfordrende tider har det vært for organisasjonen, bl.a. med synkende medlemstall, endringer på Seth
Sevana, implementering av nytt datasystem og nå, gjennom de
siste månedene, en pandemi å forholde seg til. Vi vet at utfordringer også vil møte oss i tiden fremover, men ser frem til å føre
videre en organisasjon som dere viderebringer i god stand.
Hjertelig takk for innsatsen!
Hilsen det nye Styret

Steinar Opstad som grunnla Marys Venner sammen med Anne Marie
Ljosåk Hansen, skrev fra starten i 1979 en mengde brev med informasjoner til de første medlemmene. På det første konstituerende årsmøtet i
1982 laget han manus til det første medlemsbladet som han kalte Mary
Nytt. Bladet ble senere døpt om til Nytt Om Marys Venner hvor siste
utgave utkom våren 2019.
Det nye styret som ble valgt den 29. august vil ha fokus på å sørge for
at våre trofaste medlemmer, ung som gammel, får god informasjon om
Marys Venners aktiviteter.
Ambisjonen er å gi hyppigere og mer løpende informasjon fra prosjektene våre i Sri Lanka, Thailand og Bangalore i India. Det er en løpende
dialog med Dilini Greroo om å bistå med dette og Helge som har vært
redaktør tidligere, har også sagt seg villig til å bistå. Dilini er tidligere
sponset av Marys Venner, og har bodd på barnehjemmet i Ratnapura.
Hun jobbet i 10 år som lærer på vår yrkesskole Seth Sevana og fikk
oppleve et år på Follo Folkehøgskole i Vestby. Under Norgesoppholdet
deltok hun på flere store aksjoner for å samle penger til Marys Venners
prosjekter. Dilini er derfor godt kjent med forholdene i Norge og har
mange venner her. På yrkesskolen Seth Sevana, jobbet hun tett sammen
med lederen for skolen, Søster Prasangika. Sammen sørget disse to for
at Seth Sevana sommeren 2019 ble kåret som nest beste yrkesskole på
Sri Lanka. En bragd for en katolsk skole i et Buddhistisk land. Dilini er
i dag lykkelig gift med sin Sohan og er for tiden hjemmeværende med
sitt første barn, Kylie.
I samarbeid med Colombokontoret håper vi det kan tilrettelegges for at
Dilini kan bli en fast medarbeider av Nytt Om med spesielt ansvar for
layout.

            

En av disse dager opereres lille Su. Det er snart 1 år siden Vilde tok initiativ til
å samle penger til en nødvendig hjerteoperasjon for den lille jenta på prosjektet vårt i Phuket. Su har i mellomtiden vært til flere forberedende undersøkelser, men nå venter en risikabel, men nødvendig operasjon.
Vi følger spent med.

Tharushi fikk hjelp til studier

Bodil Vassli,

nye lederen av

marys venner
introduksjonstale på årsmøtet:

Grethe Forbregd deltok på Marys Venners besøksreiser og fikk
gleden av å hilse på Tharushi som hun sponset i mange år. Tharushi
var skoleflink og Grethe ønsket å hjelpe henne med videregående
studier, men en dag fikk Grethe en stoppmelding på fadderskapet.
Tharushi var blitt 18 år, hadde forlatt barnehjemmet og var ute av
Marys Venners sponsorprogram. Regelen er nemlig slik at barna
normalt ikke får tilgang til faddernes adresse. Årsaken er at man
dessverre har erfart at noen i barnets nærhet får tak i adressen og ser
en mulighet for å lage falske tiggerbrev.
Grethe ønsket imidlertid fortsatt kontakt og den formidlet vi raskt
til Colombokontoret. Det viste seg at Tharushi hadde startet på
2-årig videregående studier, men hadde ikke penger til å fortsette.
Grethe bidro straks med kr 10.000,- til Tharushis studier, og de to
har nå igjen opprettet god kontakt utenom Marys Venner.

Litt om

situasjonen i mottakerlandene

(alle tall pr. 1/9)

Sri Lanka:
Totalt smittede 3092, døde 12.
Landet med 22 millioner innbyggere stengte tidlig landet og innførte
strengt portforbud som ble overvåket av de militære i 2 måneder.
Skolene var stengt, men blir nå gradvis gjenåpnet. Barnehjemmene
ble stengt for alle besøkende. Regjeringen hjelper med
matforsyninger så langt de formår i det fattige landet.
Thailand:
Totalt smittede 3431, døde 58.
Landet har om lag 70 millioner innbyggere og ble lukket helt ned fra
midten av mars til juli. Alle skoler ble lukket, familier ble arbeidsløse og mistet all inntekt. Skolene er nå kommet i gang igjen med
delte klasser slik at elevene får 3 dagers undervisning.
Nonnene på prosjektene som Marys Venner støtter, har tigget til seg
midler til å kjøpe, pakke og distribuere mat til hundrevis av fattige
familier.
India:
Totalt 4 mill. smittede, ca. 70.000 døde
Distriktet Bangalore hvor prosjektet vårt ligger, er ikke spesielt
berørt, men prosjektet er lukket ned og besøkende har ikke tilgang.
Marys Venner har tidligere oppfordret til å bidra med penger til den
ekstraordinære situasjonen som har oppstått, og det nye styret vil på
første møte diskutere hva mer som kan gjøres for å hjelpe utsatte
barnefamilier.
Nonnene ved Good Shepherd Sister’s prosjektene i Thailand besørger innkjøp, pakking og distribusjon av mat til de som trenger det
mest, og hvis du vil bli med på denne spleisen; send penger til Marys
Venners kontonr 1602.03.02228, merket Covid-19.

Det er med stor ydmykhet jeg står her og nettopp har blitt valgt til Marys
Venners nye leder. Det er også med en smule bekymring. Så mange
ledere har hatt dette vervet før meg, og deres store innsats har bidratt til
at vi fortsatt er en levende og godt rustet organisasjon – 40 år etter at
Anne Marie Ljosåk Hansen og Steinar Opstad startet det hele.
Jeg håper også å kunne bringe noe nytt inn i organisasjonen, og jeg er
svært glad for at Årsmøtet nå har valgt et styre som har en god spredning
både i alder, kjønn og kompetanse. Som kvinne er jeg selvfølgelig spesielt glad for at vi er flere jenter! Ikke minst fordi det store flertall av
medlemmene i Marys Venner er jenter.
Min ambisjon er at det nye styret i Marys Venner skal opptre som et
sammensveiset team som forvalter Marys Venners medlemmer og
økonomi på en best mulig måte. Takhøyden skal og må være stor. I et
oppegående styre må det være rom for diskusjoner og uenigheter – men
alltid med Marys Venners formål som det viktigste: å gi barn og
ungdommer som trenger det en sjanse til et verdifullt liv. For meg vil det
også være viktig å motivere andre frivillige og engasjerte bidragsytere
til å gjøre en dugnadsinnsats. Det være seg regnskapsføring, ansvar for
besøksreiser eller aktiviteter som kan bidra til at inntektene igjen øker –
og utgiftene synker!
For vi har mange store utfordringer foran oss. Medlemstallet er
nedadgående, mange av våre trofaste medlemmer har blitt borte i årenes
løp og vi har ikke lykkes med å fylle på i samme takt. Dette er noe vi må
ta tak i og gjøre noe med. Årsmøtet har gitt styret spillerom til å bruke
10 % av innsamlede midler til administrasjon i Norge. Det er et greit
nøkkeltall å forholde seg til – men personlig håper jeg at vi fortsatt
greier å holde kostnadene i Norge på et minimum. Marys Venners styrke
og viktigste argument for å få nye medlemmer, er at vi har en administrasjonsprosent som er lavere enn det andre organisasjoner har. Dette
sammen med vårt løfte om at pengene kommer frem til de barna som
trenger det mest, må vi aldri rokke ved!
Som ny leder er jeg klar over at det også venter en viktig jobb med å lede
og motivere våre fantastiske medarbeidere både i Norge og på Colombokontoret. Nå som tidligere leder Inge Senanayake i Colombo har gått
av med pensjon, er det viktigere enn noen gang å sørge for at Asitha og
hans medarbeidere får den støtten de trenger for å gjøre en god jobb i
mottakerlandene.
Igjen – takk for at dere har vist meg denne tilliten. Jeg er stolt over å
kunne titulere meg som leder for Marys Venner – og setter min lit til at
mange vil delta aktivt på vår verdige dugnad for dem som ikke har noe
av det vi tar som gitt. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben!

Nytt styre valgt på Årsmøtet den 29. august
Valgkomiteen hadde i sitt arbeide med innstilling til nytt styre, lagt stor vekt på å få en god spredning i alder, kjønn og kompetanse.
Det nye styret i neste 2-års periode ser slik ut

Bodil Vassli, 59 år
Leder

Tidligere styremedlem i Marys Venner, og var regnskapsansvarlig i 6 år (2012-2018). Har også
vært redaktør og bistått med websider/sosiale medier. Bodil har god kunnskap om Marys Venner,
inkl. drift og økonomi på Colombokontoret. Sitter også i styret i Marys Venner Sunndal. Arbeider
til daglig som kategorisjef for den nordiske byggevarekjeden Neumann Bygg/Stark Group.

Nils Thorsen, 72 år

Nestleder

Har vært styremedlem i 4 år. Nils er en viktig ressursperson innen IT og har gjennom sin erfaring med
oppbygging av datasystemer, vært svært viktig i prosessen med å integrere datakommunikasjon
mellom Colombokontoret og administrasjonen i Norge. I tillegg til å være pensjonist, er Nils aktiv i
Vestby Turlag/Den Norske Turistforening.

Christian Killengreen, 66 år

STYREMEDLEM

Ny i styret i Marys Venner. Christian har deltatt på en rekke besøksreiser til prosjektene på Sri Lanka
og Thailand sammen med Vokalklassen ved Follo Folkehøgskole som han har hatt ansvaret for.
Christian er lektor, kordirigent og sanger og har et stort nettverk.

Line Gunby, 44 år

STYREMEDLEM

Medlem i Marys Venner i 4 år. Var med på gruppereisen til Thailand og Sri Lanka våren 2018 og fikk
møte sine fadderbarn, noe som gjorde stort inntrykk og har bidratt til at hun ønsker å engasjere seg i
Marys Venners arbeid. Har eget enmannsforetak innen reklame/grafisk design i tillegg til å jobbe som
selger på klesbutikken Holløkken.

Vilde Mittet Austad, 23 år

STYREMEDLEM

Har jobbet noen uker som frivillig på Marys Venners prosjekt i Phuket, og fikk en svært god attest av
Søster Lakana som er skolens leder. Da Vilde kom hjem, tok hun initiativ til å samle penger til
operasjon av lille Su som er født med en alvorlig hjertefeil. Utdannet ergoterapeut og jobber med
barn og ungdom i Oslo Kommune. Vilde er det yngste styremedlemmet i Marys Venners historie.

Tore Hansson, 62 år
Varamedlem 1

Har vært medlem i Marys Venner i mange år, og har deltatt på en rekke besøksreiser til prosjektene.
Han har i mange år vist stor interesse for Marys Venner og ønsker å bidra som varamedlem. Tore bor
på Lørenskog., og arbeider i IBM med stormaskinløsninger.

Bjørg Aulie. 63 år
Varamedlem 2

Har vært styremedlem i mange år tidligere, og har hatt roller både som regnskapsansvarlig og
kontaktperson. Har alltid vist stort engasjement for Marys Venner. Bjørg arbeider i Saga Dental
Supply som regnskapsfører.


     
Marys Venner er en av landets eldste bistandsorganisasjoner. Boken beskriver og dokumenterer
resultatene av organisasjonens unike bistandskonsept som i kortversjon kan beskrives med de 3
bokstaver – PLF. 3 bokstaver som beskriver hva som skiller Marys Venner fra andre bistandsorganisasjoner;

P

Personlig og øremerket støtte til ditt fadderbarn

L

Langsiktighet, støtte fra barnet er små til det har fått utdannelse og hjelp til arbeid

F
Marys

Venner

Frivillighet, med unntak av timelønnet sekretær
arbeider alle sentrale medarbeidere uten lønn og
annen godtgjørelse. Pengene skal til barna vi støtter.
Redaktør: Helge Børresen
Alle som har lest boken, gleder seg overLayout:
den unike
historien
Dilini
Grerooog alle
bevisene på at MarysVenners hjelp nytter. Leseren får dokumentert at
pengene kommer dit de skal, og gjør store og små mirakler.
Vi leverer ut boken gratis hvis den brukes i vervearbeid. Ellers koster
boken kr 335,- levert med Posten. Kan den hentes eller leveres personlig, er prisen kr 200,-. All inntekt av salget går til videre utdannelse av
barn og ungdom på prosjektene Marys Venner støtter. Send din bestilling til mvenner@online.no eller ring til Helge på telefon 95 20 68 48.

I bokens 224 rikt illustrerte sider kan du blant annet lese om:
•Punkteringen som startet det hele.
•Da Birgit Strøm og Tittentei besøkte de sponsede barna.
•De kasteløse som fikk hjelp til en ny tilværelse.
•5 fattige lokalsamfunn som kom seg ut av fattigdommen.
•Hva som skjedde med 5 sultne barn og en enslig mor som overnattet i klosterporten
•Gutten som overlevde to drukningsforsøk.
•Ukebladet Allers som sørget for at 14 år gamle Nina fikk besøke sitt fadderbarn..
•Aksjon symaskiner som reddet mange fra prostitusjon.
•Fattiggutten som ble lege.
•Alle barna som tar tak i egen utvikling til tross for en traumatisk bakgrunn.
•Marys Venner bygger eget barnehjem på Sri Lanka, Childrens Corner.
•Marys Venners yrkesskole Seth Sevana som ble kåret til landets nest beste.
•Marys Venners fredsarbeid «Girls bonding for Peace».
•+ mye, mye mer!

