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Emilie Nygård fyller to år i morgen.
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Hjelper gatebarn på Filippinene:

Arrangerer artistgalla
Familien Bårdstu fra Røros arrangerer 26. november artistgalla i Røros kirke til
inntekt for gatebarn på Filippinene. Målet er fylle kirka og samle inn en halv
million kroner for å hjelpe gatebarn i byen Tacloban.
SIDE 2-3

VIL HJELPE: F.v. Kai Holmberg, Johanne Bårdstu og Jan Bjørnar Bårdstu arrangerer «Gatelys» for
Erlend Johannesen og «Streetlight».
Foto: Nils Kåre Nesvold

Mange hedret terrorofrene
Folk strømmet til rådhusplassen på Tynset
mandag kveld for å hedre
ofrene etter terroraksjonene i Oslo og på
Utøya. Markeringen kom
i stand etter initiativ av
AUF-medlem Kaja
Haugseth som selv
mistet noen av sine nære
venner i tragedien.
SIDE 10,11 OG 12.
Foto: Eirik Røe
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Fyller Røros kirke med toppartister:

Skal hjelpe gatebarn på

VIL HJELPE: Hele familien Bårdstu er engasjert i arbeidet for å hjelpe gatebarn på Filippinene. Nå vil de arrangere en artistgalla i Røros kirke. F.v. Kai Holmberg, Johanne og Jan Bjørnar
Bårdstu og Erlend Johannesen.
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å Filippinene
RØROS: Lørdag 26.

på Filippinene. Bak står

fra Trondheim.
- Nå kan også folk i Fjellregionen
hjelpe disse gatebarna ved å delta på
den store konserten i Røros kirke 26.
november. Vi ønsker å fylle kirka
med rundt ett tusen tilhørere. I tillegg
håper vi også bedrifter og
privatpersoner i regionen engasjerer
seg i arbeidet.

familien Bårdstu.

Positiv mottakelse

november stiller
nasjonale toppartister
opp gratis i Røros kirke
til inntekt for gatebarn

Rørosekteparet Johanne og Jan
Bjørnar Bårdstu og barna Andre (27),
Kai (35) og Nini (38) står bak prosjektet som arrangeres i samarbeid
med Destinasjon Røros og Røros
Handelsstand.
- Dette er en veldedighetskonsert,
en artistgalla, med profesjonelle
utøvere i toppklasse både på og bak
scenen. Vi har kun konto for inntekter, ingen konto for utgifter, sier
Jan Bjørnar Bårdstu.
Sju av artistene har allerede sagt
ja, men vi regner med totalt ellevetolv artister som skal delta på en
totimers konsert. Hvem som skal
delta, blir ikke kjent før i august.
Trine Wenberg Svensen og Erik
Wenberg Jacobsen, kjent blant annet
fra Les Miserables, er ansvarlig for
den kunstneriske delen av programmet.

«Gatelys»
Familien Bårdstu på Røros har stiftet
organisasjonen «Gatelys» som står
for gjennomføring av denne konserten. «Gatelys» støtter den
humanitære organisasjonen «Streetlight» som ble stiftet i 2005 av den da
21 år gamle Erlend Johannesen fra
Trondheim. Johannesen bor mesteparten av året på Filippinene, men
var nylig på Røros for å presentere
planene sammen med familien
Bårdstu.

Forsømte gatebarn
«Streetlight» jobber med forsømte
gatebarn i byen Tacloban på
Filippinene og har i løpet av få år
bygd opp et barnehjem for 30 barn
og et utdanningssenter for barn fra
slummen. Studiesenteret har plass
til 70 barn.
I byen Tacloban ser man daglig
store forandringer, og byen er i løpet
av få år blitt en bedre plass å bo i
takket være ivrige unge mennesker

- Vi har allerede vært i kontakt med
flere bedrifter som vil delta. De skal
bidra med markedsføring, overnatting, mat, og som sponsorer. Vi
trenger mye overnattingsplass når
mange artister med familier
ankommer Bergstaden. Også 50
privatpersoner har sagt seg villig til å
bidra
i
forbindelse
med
arrangementet. Vi får bare positive
svar når vi tar kontakt, sier Jan
Bjørnar Bårdstu.
Han legger til at en familie
allerede har stilt både hus og bil til
disposisjon for artister denne helga
mens familien befinner seg et annet
sted.
- På den måten bidrar familien til
å hjelpe gatebarn på Filippinene,
legger han til.

En halv million
Familien Bårdstu sier at målet er å
fylle kirka og samle inn en halv
million kroner for å hjelpe gatebarn
i Tacloban.
- Men vi håper selvfølgelig på at
folk skal melde seg som faste givere,
slik at Erlend er sikret et beløp hvert
år i flere år framover, sier initiativtakerne.
- Pengene fra konserten går til
daglig drift av barnehjemmet. En
halv million er nok til å drifte barnehjemmet
og
studiesentret,
barneparken og gi medisinsk hjelp
ved behandlingsklinikken et helt år
til om lag ett hundre familier. Hvis
Røros får til dette, blir det det største
løftet i «Streetlights» historie, sier
Erlend Johannesen.

Liten organisasjon
«Streetlight» er en liten organisasjon
med et styre som består av fem ungdommer fra Trondheim. Ingen

• «Streetlight» er en non-profit humanitær organisasjon grunnlagt av
Erlend Johannesen fra Trondheim.
• «Streetlight» har bygd opp sin virksomhet i byen Tacloban på Filippinene
som i dag huser 25 barn i barnehjem, pluss 70 barn i et studiesenter.
• «Streetlight» hjelper gatebarn som enten er forsømt, misbrukt eller er
tvunget på gaten på grunn av fattigdom. I tillegg til lokalt ansatte, kommer
om lag 40 frivillige fra Norge hvert år for å hjelpe til.
• «Streetlight Røros» er en lokal forening på Røros etablert i 2010 av
Johanne og Jan Bjørnar Bårdstu med formål å spre informasjon og samle
støtte for Streetlight.
• «Gatelys» er en nasjonal frivillighetsorganisasjon etablert i 2011 av
familien Bårdstu fra Røros.
• «Gatelys» er et prosjektorientert og langsiktig initiativ med fokus på
kulturelle arrangementer til inntekt for «Streetlight».
• 26. november arrangerer «Gatelys» artistgalla i Røros kirke.

mottar lønn for arbeidet. De som
kommer til Røros denne helga, får
nær kontakt med Erlend og blir godt
kjent med forholdene for gatebarna
på Filippinene, sier Kai.
- I tillegg har vi mellom 30 og 45
frivillige fra Norge som hjelper til på
forskjellig måte.
- Hvordan hjelper de til?
- Vi bruker folk til det de er flinke
på. De bruker blant annet tid på gata
sammen med ungene for å skape
tillit. Mange av dem har vært utsatt
for store overgrep, sier Erlend.
I prinsippet kan alle som vil, støtte
organisasjonen «Streetlight», men

ikke alle kan reise til Filippinene.
- Det viktigste er ikke hva du gjør,
men at du gjør noe for å hjelpe, sier
Erlend Johannesen.
Det er foreløpig uklart om konserten 26. november skal følges opp
med flere konserter.

0 Nils Kåre Nesvold

nils.nesvold@retten.no
Tlf.: 900 54 222

- En magisk helg
«Gatelys» legger opp til det de kaller
en magisk helg med julegateåpning
lørdag ettermiddag og konsert i kirka
et par timer senere. I tillegg til artistene, kommer også Erlend
Johannesen sammen med sin
familie fra Filippinene for å holde
appell.
- Hvorfor gjør dere dette?
- Dette begynte med et brennende
ønske om å hjelpe noen. Mamma var
lei av at vi hadde mange planer uten
å sette de ut i livet. Derfor foreslo hun
en slik konsert, sier Kai.
Etter hvert kom familien i kontakt
med Erlend Johannesen i «Streetlight», og dermed var det hele i gang.
- Det er ikke uten grunn vi har
valgt Røros som arrangørsted. Rørosinger er gode på dugnad og har stort
engasjement. Her er det lett å få med
folk, og byen har også et høyt kunstnerisk nivå på kulturarrangementer
som Elden og vinterfestspill, sier Kai.
- Jeg er voldsomt imponert over
dugnadsånden i byen, legger Erlend
til.

MAGISK: Her i Røros kirke blir det magisk stemning 26. november med stor artistgalla, sier familien Bårdstu. F.v. Erlend Johannesen, Kai Holmberg, Johanne og Jan Bjørnar Bårdstu.

Sterkt møte med slummen
RØROS: Kai Holmberg
besøkte slummen i byen
Tacloban på Filippinene i
fjor. Det ble et sterkt
møte.
- Erlend Johannesen hadde fortalt
om de mest grufulle historier, og jeg

STERKT MØTE: Kai Holmberg
var i Tacloban i fjor. - Jeg møtte
åtteåringer som var rusa på lim
og i tillegg ville prostituere seg.
Det var sterkt, sier han.

Foto: Privat

var godt forberedt. Men jeg trengte
psykologhjelp etterpå, sier Kai.
- Jeg møtte åtteåringer som var
rusa på lim og i tillegg ville prostituere seg. Det har brent seg fast på
netthinna. Det nytter ikke å forberede seg på dette.
- I slummen bor det om lag sju
tusen mennesker, og man møter en
familieskjebne i hvert skur.
Han ble overrasket over at
ungene som bor i slummen både
smilte og var glade.
- Å se så stor livsglede midt en
slik tragisk situasjon, gjør et sterkt
inntrykk.
- Kontrastene gjør også størst
innrykk på meg, legger Erlend til.
Han sier at mange av de som opplever slike kontraster blir fysisk syke.

«Streetlight» er opptatt av å gi alle
som reiser nedover god oppfølging
etterpå, slik at de kan bearbeide
inntrykkene, sier Erlend.
Han legger til at alle som reiser,
bør være der i minst en måned.
Mange er der i to-tre måneder.

Årets julegave
Familien Bårdstu håper både
bedrifter og ansatte i år gir en sum
til prosjektet «Gatelys» som
julegave.
- Tidspunktet før jul er ikke
tilfeldig. Da er givergleden stor. I vår
familie sluttet vi med julegaver til
hverandre for flere år siden. Nå gir
vi til «Streetlight» i stedet. Da
handler julaften om andre ting enn
bare pakker, sier Johanne Bårdstu.

