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Stor takk for julefest 
og gaver
Pengene fra årets julelotteri ble fordelt 
på alle våre barnehjem. I år kom det inn 
nok penger til fest og gaver til alle barna 
på hjemmene. Årets fest var spesielt vel-
kommen da barnehjemmene har vært 
lukket grunnet Covid 19. I 2020 har mange 
av barna bare fått 3 måneders skole uten-
for barnehjemmet. 

Det er barna selv som arrangerer festen, 
og forberedelsene har pågått i flere dager. 
De lager egne underholdningsinnslag og 
fordeler gaver etter ønsker. Gaveønskene 
er som regel skolemateriell og toalettsaker 
som shampo og parfyme.

Juleforberedelser

Julefest

Her er barnas matønsker på 
festen i prioritert rekkefølge:

1) Julekake pakket i gullpapir
2) Varm sjokolade med krem
3) Kinesisk vårrull
4) Kyllingbiter i smult
5) Fiskeboller

Juleskuespill
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Det startet med at et trofast medlem i Norge 
fortalte om Marys Venners unike konsept med 
øremerket støtte til individuelle fattige barn til 
et familiemedlem i Canada. Det førte til vårt første 
medlem i Canada. 

Bare noen dager senere fikk redaktøren en  
hyggelig julehilsen fra Suranga Prabath som har 
vært assisterende leder hos Inge ved Colombo-
kontoret. Alle som var med på våre besøksturer 
vil ha gode minner om den lokale Marys Venner 
mannen på Sri Lanka som hadde et spesielt godt 
lag med barna. Han gjorde en fabelaktig god jobb 
inntil han bestemte seg for å emigrere til Canada 
sammen med sin kjæreste. 

Nå hadde Prabath fått en god stilling i Canada 
og ville gjerne sponse et barn på Sri Lanka gjen-
nom Marys Venner hvis det var mulig. Det var 
selvfølgelig mulig – og straks ordnet han med 
2 venner til som ønsket å hjelpe barn.

Det forteller oss i klartekst at medlemmene erfarer 
at hjelpen nytter. At pengene de sponser kommer 
dit de skal og gir fattige barn livsmot og glede og 
mulighet til et verdig voksenliv.

De fleste nye fadderskap starter når vi mottar 
melding fra Colombokontoret om at barnet som 
har blitt støttet nå er i stand til å klare seg selv. Da 
er spørsmålet om du som fadder vil gå inn på en 
ny fadderavtale for et nytt barn. Heldigvis svarer 
de fleste positivt på dette og bidrar til at enda et 
fattig barn får mulighet til et bedre liv. 

De som velger å ikke fornye sitt fadderskap 
kan fortsette å støtte Marys Venner som støtte-
medlem med alle rettigheter til skattefradrag.

Marys Venner har fått 4 nye medlemmer i Canada

Vi får flest nye fadderskap fra eksisterende medlemmer

Prabath, sponsor i Canada



Mange sponser 2 barn og noen har enda flere barn 
i sin hjelpeportefølje. Vi kan takke myndighetene 
for at vi i de senere år har fått skattefradrag for alle 
innbetalinger til Marys Venner. Selv om noen har 
falt fra, mange på grunn av alder, har antall fadder-
kontrakter fra september 2020 til i dag, økt med 14. 
Antall studentavtaler har økt med 2 og antall støtte-
medlemmer med 4. En positiv utvikling som vi er 
svært glad og takknemlig for.

Marys Venner bruker ikke penger på kostbar 
markedsføring. Pengene vi samler inn er øre-
merket de fattige barna vi sponser og deres ut-
dannelse. Vi er en liten, åpen, uavhengig og god-
kjent norsk hjelpeorganisasjon som i over 40 år har 
vært og fortsatt er avhengig av at medlemmene 
forteller om oss til andre. Konkurransen om bi-
standspenger er tøff, og mange av de store hjelpe-
organisasjonene har store markedsføringsbudsjet-
ter og godt betalte medarbeidere. Så hvordan kan 
du hjelpe Marys Venner med å overleve i jungelen 
av tilbud? Husker du de 3 bokstavene PLF så kan 
du fortelle om det som gjør Marys Venner spesiell 
og annerledes:

P står for: Penger øremerket ditt eget fadderbarn

L står for: Langsiktighet. Vi tar vare på barna fra 
 de er små og til de har fått utdannelse 
 og hjelp til arbeid.

F står for:  Frivillighet. Med unntak av vår 
 timelønnede sekretær, arbeider alle 
 sentrale medarbeidere i Norge uten 
 noen form for lønn eller godtgjørelse. 

Ny god trend  -  mange 
medlemmer bestemmer seg 
for å sponse flere barn

PLF - 3 bokstaver som kan hjelpe 
deg til å huske Marys Venners 
unike konsept

Marit Nordby er utdannet vernepleier og fikk sitt 
første fadderbarn i 2004. Datteren Linea gikk i en 
barnehage med tamilske barn på Lørenskog, og 
det var der hun fikk høre om Marys Venner og ble 
fadder.

«Da jeg i Nytt Om leste om Dulanjali som var 
sponset av Son Barneskole og som var født 
uten armer og med deformerte ben, våknet 
vernepleieren i meg. Jeg ga beskjed til Margaret 
at jeg ønsket å sponse et barn med funksjons-
hemning, gjerne ei jente. Slik ble jeg fadder til  
lille Thirandi. Her er det første bildet jeg mottok. 
Thirandi er født uten ben. Hun ble levert til søster Rita 
på Marc Sri hjemmet, Marys Venners prosjekt 23, da 
hun var en uke gammel.

Tidligere våget jeg ikke å reise til Sri Lanka grunnet 
all uroen i landet, men i 2016 tok jeg endelig mot 
til meg og ble med på en besøksreise og fikk et 
etterlengtet møte med mine fadderbarn. Med meg 
på turen var min mann Tore og min datter Linea, 
da 17 år.  Jeg falt pladask for Thirandi og hadde 
mest lyst til å ta henne med hjem til Norge, men 
fornuften tilsa at et fremmed språk og kultur ville 
gi henne enda flere funksjonsutfordringer. Hun 
fikk pakker, men gjorde ingen tegn til å åpne dem. 
Med Dulanjali som tolk fikk vi forklart at hennes 
første gaver noen gang var til henne.

Fattigdommen gjorde inntrykk. Jeg donerte 
10.000,- kr. til Marc Sri stiftelsen som tar seg av 

«Jeg falt pladask for Thirandi på Marc Sri hjemmet».

Første bilde Marit mottok av Thirandi



barn med funksjonshemninger og voksne som 
ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Vi tenkte at 
besøksreisen i 2016 ville bli en engangshendelse, 
men i 2018 var vi tilbake. Stor gjensynsglede med 
Thirandi, men også de andre barna på hjemmet. 
Vi hadde med såpebobler og ballonger som skapte 
mye moro for barna og gjestene fra Norge. 

Jeg merket meg at rullestolen til Thirandi var svært 
nedslitt. Vel hjemme igjen overførte jeg penger til 
Thirandis konto slik at hun kunne få en ny rulle-
stol. Høsten 2020 spurte jeg om stolen fremdeles 
passet og fikk beskjed om at den nå var moden for 
utskifting. Penger til ny stol ble igjen overført og 
ny stol innkjøpt. Kjøpet ble dokumentert med bilde 
av ei flott jente i ny rullestol. Det rørte meg å se 
hvor mye Thirandi har vokst. Det er så mye glede 
i Marys Venners personlige, langsiktige og frivil-
lige konsept - noe som fikk meg til å skrive denne 
artikkelen. 

Det har ikke vært mulig å oppdrive en trykkavlas-
tende pute til Thirandis rullestol, men nå sonderer 
jeg mulighetene her hjemme og sender den etter».

Hilsen Marit Nordby.

Etter artikkelen til Marit Nordby over er det 
naturlig denne gang å presentere Marc Sri 
hjemmet og historien om Rita Perera i vår 
prosjektserie.

Rita var født i en velstående familie på Sri Lanka. 
Hun gikk inn i nonneordenen Sisters of Charity, 
men sluttet etter noen år som nonne grunnet dårlig 
helse. I 1971 giftet hun seg med Marcus Perera. 
Det ble et lykkelig, men barnløst ekteskap. Marcus 
døde i 1982 og Rita sørget dypt, livet var over for 
henne. Men etter ett år i sorg, bestemte hun seg 
for å takke for de gode årene hun hadde hatt med 
Marcus. Hun gikk til nærmeste sykehus og tok 
med mat til dem som aldri fikk besøk.

En dag kom en eldre krøpling fra sykehuset til 
hjemmet hennes og spurte om han fikk lov til å 
overnatte på verandaen. Han hadde ingen andre 
å gå til. Slik gikk det til at Rita, en vever og spe-
bygd kvinne åpnet huset sitt for unge og gamle, 
krøplinger, spedalske og barn født uten armer 
og ben. Hun vasket dem, ga dem mat og stelte 
for dem. Snart var huset fullt.

Det var ca. 50 mennesker der da Marys Venner 
kom på første besøk. Beboerne lå på matter på 
gulvet eller satt i rullestoler. Barna sov i et eget 
rom på gulvet sammen med Rita som hadde 

Den nye rullestolen til Thirandi

Marys Venner Prosjekt 23 Marc Sri

Søster Rita + Helge bak, Barna Dulanjali, Chamira og Mario. 
Dulanjali sponset av Son Barneskole, Chamira av Solveig 
Vassli, Mario av Britt Soot og Christian Killengreen.



solgt alt hun eide for å skaffe mat. Huset var grått 
og nedslitt. Men det var blide og smilende ansik-
ter over alt. 

Marys Venner ble første sponsor av hjemmet og 
startet med å gi penger til melk til alle hver dag. 
Siden har flere frivillige fra Norge hjulpet til på 
hjemmet og gode sponsorer har gitt penger til 
utvidelser og forbedringer. Uten Marys Ven-
ners hjelp ville ikke utviklingen av Marc Sri vært 
mulig, skrev Rita i et takkebrev til Marys Venner. 
Rita døde i 2015, men Marc Sri institusjonen lever 
i beste velgående. I dag består institusjonen av 800 
pasienter fordelt på 23 hjem over hele Sri Lanka. 
Flere av de funksjonshemmede barna er sponset 
av Marys Venner. 

Som takk for pengebidrag mottok Marys 
Venner en takk som vi gjerne vil dele med 
medlemmene:

We said a prayer for you today
and know God must have heard.
We felt the answer in our hearts

although He spoke no word.
We didn´t ask for wealth or fame

we knew you wouldn´t mind.
We asked Him to send treasures

of a far more lasting kind.
We asked that He´d be near you

in all things great and small,
but it was for your loving care

we prayed the most of all.

Fra Josephs Children’s Home på Sri Lanka fikk vi 
en bønn om vi kunne bidra med ca kr 5.000,- til en 
kopimaskin. Barna hadde stor bruk for dette når 
du skulle gjøre hjemmeleksene, og gleden var stor 
da kopimaskinen var på plass kort tid etter.

Innkjøp av kopimaskin

Våre trofaste medlemmer har enda en gang bevist 
sin generøsitet overfor barn og unge på prosjek-
tene vi støtter! 2020 var et tøft år for alle og desto 
viktigere var det at vi kunne arrangere julefest og 
kjøpe julegaver til alle på prosjektene på Sri Lanka, 
i Thailand og India! Totalt solgte vi julelodd for 
64.779 kroner – det er «all-time-high» og et fantas-
tisk resultat!

Trekningen foregikk på årets siste dag, og vi kan 
gratulere følgende vinnere:

•	 Førstepremien på kr 3.000 gikk til Geir Helgerud

•	 Andre- og tredjepremie på kr 1.000 hver, 
 gikk til Monica Lundevold og Ingrid Harmens 
 Rosendahl

Vi gratulerer og takker igjen alle som deltok!

Marys Venners Julelotteri 2020

Helen har vært medlem i Marys Venner siden 
1983. Gjennom sin nære tilknytning til Sri Lanka, 
har hun blitt godt kjent med organisasjonen og alt 
den står for. Hun har sponset mange barn gjennom 
alle disse årene, den siste var Nadini som nå er en 
voksen kvinne på 31 år og som hun fortsatt har 
god kontakt med. 

Helen er levende opptatt av at unge jenter på 
Sri Lanka får en mulighet til utdanning og at de får 
god undervisning i engelsk. Hun har derfor i mange, 
mange år bidratt med midler øremerket engelsk-
opplæring på barnehjemmet Children’s Corner 
– og også denne vinteren har vi mottatt kr 20.000,- 
til formålet! Helen Hancke takker Marys Venner 
for alt organisasjonen har gjort for barn og ung-
dom gjennom mer enn 40 år, og vi er henne evig 
takknemlig for all støtte i snart like mange år.

Helen Hancke sponser engelskundervisning på Children’s Corner

Helen og Nadini



Marys Venner får mange gaver fra dere som leser 
Nytt Om, og det er vanskelig å nevne alle! Gavene 
betyr så mye, stor eller liten – øremerket eller 
generell, alle bidrag er like viktige. Denne gangen 
ønsker vi spesielt å nevne:

•	 Geir Helgerud som vant julelotteriet, gir 
 gevinsten på kr 3.000,- tilbake til Marys Venner

•	 Svein Erik T. Andersen, Kari Rougne og 
 Viking Shipping Company har til sammen 
 gitt kr 50.000,- øremerket barn som har mistet 
 sine sponsorer

•	 Vi har mottatt kr 19.661,- fra 8 jubilanter som 
 har hatt bursdagsinnsamling på Facebook

•	 Bjørn Bødtker sammen med gode venner, gir 
 kr 10.900 til diverse skoleutstyr, madrasser 
 og moskitonett til Welihena prosjekt 61 og 
 Jayawickrema prosjekt 67 Girls Homes.

Loppemarket på Sunndalsøra har hatt enda et 
fantastisk år, og den trofaste venneforeningen har 
overført kr 422.000 til Marys Venner! Bidragene fra 
Marys Venner Sunndal gjør at vi både kan drifte 
barnehjemmet Children’s Corner og internatskolen 
Seth Sevana på Sri Lanka, i tillegg til andre viktige 
prosjekter.

Gaver siste kvartal 2020 – 
Marys Venner takker alle!

Marys Venner Sunndal

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunns-
nyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller 
mulighet til å være med og bestemme hva noe av 
overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket 
lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende 
sju prosent av din spilleinnsats. Det vil si at dersom 
du spiller Lotto for hundre kroner, går sju kroner 
til din grasrotmottaker - og best av alt; din innsats, 
premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! 

Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk 
Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago.

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Marys Venner 
ved å registrere “MARYS VENNER SUNNDAL” 
som din grasrotmottaker.

Du kan tilknytte deg grasrotmottakeren “Marys 
Venner Sunndal” hos en av Norsk Tipping sine 
kommisjonærer eller gjøre denne jobben selv, ved 

eksempelvis å logge deg inn på norsk-tipping.no/
grasrotandelen å gjøre registreringen der. 

Alternativt så kan du sende SMS: GRASRO-
TANDELEN 922331219 til 60000 for tilknytning. 
Tjenesten er gratis. 

Se samme nettside norsk-tipping.no/grasrotandelen 
for ytterligere informasjon om Grasrotandelen. 
På denne siden kan du også følge med på den 
forhåpentligvis positive innsamlingsutviklingen 
for Marys Venner, fremover! 

Pr. 01.01.2021 var det registrert 46 spillere som støt-
ter Marys Venner via Grasrotandelen, og pr samme 
dato hadde vi mottatt 16.762 kroner fra denne 
ordningen. Vi håper på din støtte! 

Benytter du muligheten til å støtte Marys Venners
arbeid uten at det koster deg noe? 

Utgittt av Marys Venner Kvennhusmonen 23 4760 
Birkeland • Tlf: 62 83 92 75 mvenner@online.no 

www.marysvenner.com

Innsamlingskonto: 1602 03 02228

VIPPS: 18196
Marys Venner er godkjent i

Innsamlingskontrollen

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

