
 
 

 

 
Mars/ März  2019                             norwegisch 

Det dere gjorde mot en av disse 
mine minste brødre, gjorde dere 
mot meg.                                 (Mat. 25,40)                                                 
_____________________________________           
                      For deg! 
                      For you! 
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Kjære venner av Ordet! 
 
 Første gang vi arrangerte “peacecamp” i Fermentim, ein forstad til byen Shkodra, nord i 
Albania, var vi uforberedt på den store fattigdommen som møtte oss. Plutselig sto vi i et område 
med fattigslige og dårlige, små hus. De leirete gatene var støvete om sommeren og gjørmete om 
vinteren. Overalt lekte det barn. De fleste av innbyggerne i disse kvartalene kom frå Albanias 
fjellområder. De var fremmede for den øvrige befolkningen og ble overlatt til seg selv. Staten 
ignorerte dem. 
 
 Elona, en ung student som deltok på campen, var selv frå byen Shkodra. Også hennes 
familie var fattige og hadde bare hatt det aller mest nødvendig til livsopphold. Men  hun hadde 
begge foreldrene rundt seg, og de hadde et tett tak over hodet, rene senger og nok mat. Når hun nå 
for første gang opplevde barna i de fattigste kvartalene i sin egen by, ble hun sterkt berørt. Hun 
erkjente at disse barna hadde det langt verre enn det hun hadde hatt. Hun kunne ikke glemme 
opplevelsene fra hjembyen sin og erkjente at hun måtte gjøre noe for disse barna. Sammen med 
noen venner og tre nonner som allerede arbeidet i område, begynte hun å tenke over om det var 
noe de kunne gjøre for barna.     
 
 De fant fort ut at mange av foreldrene ikke klarte å følge opp skolearbeidet til barna. På 
dette området var det stort behov for praktiske tiltak og hjelp. Elona og vennene hennes bestemte 
seg for å arrangere aktivitets samlinger for barna hver lørdag. Her fekk barn i skulealder tilbod om 
leksehjelp i matematikk,  engelsk og albansk. Ellers var det mye leik, sportsaktiviteter og spill. Nå 
har de drevet dette arbeidet i 2 år allerede! Elona forteller at det kjekkeste med arbeidet er å se 
hvor glade barna er når de stadig kan komme og vise fram forbedrede karakterer i skolefagene. 
 

Livet har etter hvert ført Elona til Albanias hovedstad, Tirana. Hver lørdag setter hun seg 
på bussen i 2 ½ time for å kunne ta del i arbeidet med barna i den fattigste bydelen. “Det dere 
gjorde for en av mine minste brødre og søstre, det gjorde dere for meg,”sa Jesus til sine disipler. 
Slik er den kjærligheten denne unge albanske damen utviser som innskudd på den himmelske 
bankkonto. Gjennom det hun gjør formidler hun: For deg! - For you!   
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