
RØROS: Rebekka Berg-

gård (19) har engasjert

seg for Streetlight i

nesten et år. Nå ønsker

hun å reise til Tacloban

på Filippinene for å

jobbe med barna der,

men for å kunne dra må

hun ha en reisepartner. 

Streetlight er en organisasjon som
jobber med å hjelpe gatebarna på
Filippinene. Den ble etablert i 2004
etter at Erlend Johannesen hadde
vært der på en reise og sett den
brutale hverdagen til barna som
bodde i gatene. Det ble bygd et
barnehjem og et studiesenter, i dag
er nesten 100 barn fordelt på disse
to. 

Ønsker å jobbe 
med unge
Årlig reiser mange nordmenn til
Tacloban for å hjelpe, rørosjenta
Rebekka ønsker å bli en av dem. 

-Da jeg hørte et foredrag av
Erlend forsto jeg at dette var den
rette organisasjonene for meg. Jeg
har alltid hatt interesse for arbeid
med unge og har lenge hatt lyst til
å reise og jobbe på barnehjem. Nå
har jeg muligheten til det, men jeg
kan ikke dra alene, forteller
Rebekka.

Må være to
For å kunne reise som frivillig har
styret i Streetlight bestemt at man
må være to som reiser sammen.
Dette er for å ha noen å støtte seg
på og å snakke med om det du
opplever.

-Selv om mange av de som
reiser studerer innen barn og ung-
dom vil de ikke være forberedte på
påkjenningene de blir utsatt for.
Man går igjennom mye vanskelig,

og da er det greit å ha noen å
snakke med som opplever det
samme som deg, sier rådgiver i
Streetlight Kai Holmberg. Han for-
teller også at det i utgangspunktet
er satt en aldersgrense på 18 år.

Eget oppdrag
Som frivillig får du selv velge hva
du vil jobbe med. De fleste deltar
på de daglige oppgavene i barne-
hjemmet og studiesenteret, i tillegg
kan du ha et eget oppdrag der du
hjelper eller aktiviserer barna ut
ifra dine interessefelt og hva du er
god på. 

-Du trenger ikke å ha utdanning
eller kurs for å være frivillig, men
du bør like barn og ha lyst til å
jobbe med dem, sier Rebekka. 

En stor mulighet
-De som velger å reise blir beriket.
I løpet av de tre månedene de er
der får de se en helt annen kultur
og de reiser hjem med et nytt per-
spektiv på verden og livet. Det er
en stor mulighet og har du lyst bør
du vurdere det, oppfordrer Kai. 

Rebekka oppfordrer også alle til
å tenke over saken. 

-Har du lyst eller trenger mer
informasjon kan du gå inn på nett-
siden www.streetlight.org eller du
kan kontakte meg, for eksempel via
Facebook. Er interessen der bør du
slå til nå!
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Trenger reisepartner
til Filippinene 

JOBBE MED BARN: Rebekka
Berggård ønsker å dra til
Filippinene for å arbeide med
barn. Men for å kunne dra, må
hun ha en reisepartner.

TYNSET: Forfatter Eiliv Grue
kommer til Tynset på bok-
kveld tirsdag.

Tynset Normisjon og diakonitje-
nesten i Tynset arrangerer bokkveld
på misjonshuset tirsdag.

Eliliv Grue, som nå bor på Røros,
kommer for å snakke over temaet
«undring».

Han har med seg bøkene
«Mariablomar - eit knippe legen-
der», «Undring, blomsterlegender
og fortellinger» og «Bønn - mens vi
lever våre dager», som han signerer
og selger.

Eiliv Grue har vært 25 år i grunn-

skolen som lærer og rektor. I ti år var
han knyttet til nasjonale prosjekter
i Kirke, utdannings- og forsknings-
departementet. Han har vært
redakstør for tidsskriftet Hjem og
skole - og forlagsdirektør i Pendlex
Norsk Skoleinformasjon.

De seneste årene har han
arbeidet med analyse og til-
rettelegging av tekster av Johan
Falkberget. I flere år har han bidratt
på Litteraturfestivalen på Røros.

I flere av bøkene har Grue tatt for
seg blomstenes symbolspråk, og
kombinert det med faktastoff.

Tynsetdiakon Marianne Konow
forteller at det også blir kaffe, kaker
og allsang på bokkvelden. TIL TYNSET: Eliv Grue kommer til Tynset på bokkveld. 

Eiliv Grue til bokkveld


