


”Jomar var 
6 år da han så sin 

far knivstukket. Han klarte 
å rømme vekk og har siden levd 
på gaten hvor han sniffer lim for 

å minske sultfølelsen. Hans største 
ønske er å finne farens grav. Jomar 
er dag 19 år og sitter i fengsel”.   

  	
	 	 							Erlend	

”Nonoy lå i 
en seng full av blod og 

stønnet av smerte. Rundt stod 
omtrent 20 sykepleiere, ingen ville 
ta ansvar for gutten da de skjønte 

at foreldrene ikke hadde penger til å 
betale sykehusregningen”.

 
 Isabell	

”Det er min plikt som 
medmenneske å gjøre det jeg 

kan for at deres håp om 
kjærlighet, familie og utdanning skal 
ha en mulighet til å bli virkelighet”.  
  
	 	 Erlend

”Før vi sovnet lette han 
frem papp-kartonger som vi 

kunne ligge på, en strisekk til å ha 
over oss og pinner, slik at vi kunne 

skremme vekk kakerlakker”
  
	 	 	Reidun	

”En 8 år gammel 
gutt kommer bort til meg, 

klamrer seg til armen min for å 
klare å holde seg oppreist. Han er 

ruset på lim og vil prostituere seg”.   
   
	 	 	 Kai

“Når 
en far mislykkes 

i å skaffe sin egen familie 
mat og trygghet, gir han ofte 
opp, blir alkoholiker og tyr til 

mishandling. Barna havner oftest på 
gata.  Dersom vi kan hjelpe fedrene til 

å beholde troen på seg selv, kan de 
bedre klare å ta vare på kone og 

barn.” 

    Erlend	

Streetlight-opplevelser fra Tacloban

”Det var et befriende øyeblikk hvor 
Marco fikk lov til både å være og vise 

at han bare var et barn”.
 
  Ragnhild	



I 2002 reiste 20 år gamle Erlend Johannesen sammen med 
flere ungdommer fra Trondheim til Filippinene. Her ble de 
møtt av en brutal hverdag. De kom i kontakt med en rekke 
gatebarn som enten var forlatte, hadde rømt hjemmefra på 
grunn av misbruk eller som hadde blitt tvunget ut for å pros-
tituere seg eller skaffe mat.
 
Erlend møtte etter hvert sin kone Neva og sammen startet 
de livsverket Streetlight, en organisasjon som på profesjonell 
basis driver et barnehjem for gatebarn og deres familier i byen 
Tacloban. 

Med årene har Streetlight også bygd opp et studiesenter. 100 
barn får omsorg, leksehjelp, helsetjenester, - og ikke minst 
troen på en bedre framtid. Streetlight har 14 lokalt ansatte og 
hvert år kommer nærmere 40 frivillige fra Norge og Canada til 
barnehjemmet for å hjelpe til.

Streetlights faglige metodikk tar utgangspunkt i familien som 
institusjon. Barnehjemmet kan aldri erstatte en familie, men 
målet er at ethvert barn skal kunne komme tilbake til et trygt 
og godt hjem, enten det er hos biologisk familie, slektninger 
eller adoptivforeldre.

Streetlight får ingen støtte fra myndighetene og har heller 
ingen administrasjonskostnader.  De frivillige som reiser til 
Tacloban for å bidra, blir ikke lønnet. Barnehjemmet drives i 
dag kun med midler fra private donasjoner. 

En introduksjon til Streetlight

Fakta
På Filippinene er det 1.8 millioner 
gatebarn.

Streetlight ble opprettet i 2004 
og er en non-profit, humanitær 
organisasjon, politisk- og religiøs 
nøytral.

Organisasjonen arbeider ut fra 
dokumentert metodikk, basert 
på internasjonale og humanitære 
standarder og verdier.

Streetlight har omsorg for 25 
barn i barnehjemmet, og 70 barn 
på studiesenteret. 14 ansatte 
arbeider lokalt, samt 40 frivillige 
reiser årlig fra Norge og Canada.

Les mer på

www.streetlight.org

Foto: Kjell A. Olsen

Måten Streetlight arbeider på:

Utgangspunkt
Familie

En skjebne på gata
Forlatt // Misbrukt // Fattig

I slummen og på gata
Feltarbeid // Støtte // Relasjoner

På barnehjemmet
Trygghet // Helse // Ernæring

Personlighetsutvikling
Selvfølelse // Sosialkompetanse

I studiesenteret
Mestring // Kunnskap  

// Leksehjelp

Oppfølging
Etterkontroll // Dialog // Støtte

Tilbake til familiesituasjon
Biologisk  // Adoptivv



Mona Grudt
Mona ble kåret til Miss Universe i 1990 og 
er en ettertraktet fotomodell. Hun er også 
gründer og redaktør av bladet Ditt Bryllup 
og gjør en rekke oppdrag som programleder 
for TV.

Marvin Wiseth
Marvin er konserndirektør i Sparebank 1 
Midt-Norge og var ordfører i Trondheim 
fra 1990 til 1998. Han er en av Streetlights 
fremste ambassadører og engasjerer seg 
sterkt for barnehjemmet.

Paul Ottar Haga
Paul Ottar er en cross-over bauta i norsk 
TV-, teater- og underholdningsliv. Kjent fra 
Den fjerde nattevakt, Bør Børson Jr., Which 
Which, Peer Gynt, Les Misérables, Spelet 
om Heilag Olav, Jul i Blåfjell, m.fl. 

Evy Kasseth Røsten
Sjarmerende skuespiller godt kjent fra 
Jul i Blåfjell, Pippi Langstrømpe og Kristin 
Lavransdatter. På film og TV har hun blant 
annet vært med i Død Snø, Hawaii.Oslo, 
Sammen og Seks som oss.

Heidi Gjermundsen Broch
Norges musikaldronning og plateaktuell 
gullstrupe. Vinner av Kritikerprisen og 
Heddaprisen 2011. Du husker henne som 
Donna i Mamma Mia, Next to Normal, An-
Magritt, Piaf,  Bør Børson jr. og Eg elskar deg.  

Tore Johansen  
Den store tenorstemmen med humor i
pannen! Best kjent fra The Travellin’ Straw-
berries som skapte The Julekalender, men 
også fra gruppen Difference, To Tenorer – og 
en te’ og flere roller ved Trøndelag Teater.

Erik Wenberg Jacobsen
Erik er kunstnerisk leder i Gatelys. Han 
bemerker seg som norges fremste musikal-
tenor med mesterlige tolkninger av Jean 
Valjean i Les Misérables, Tevye i Spellemann 
på taket og Fridtjof Anderson i Taube.

Mari Haugen Smistad
Mari rocker Skandinavias teaterscener. 
Teaterutdannet fra Göteborg og spilte 
Scaramouche i We Will Rock You i Oslo og 
Stockholm. Nå aktuell i Tolvskillingsoperaen 
og neste år i Hair ved Trøndelag Teater.

Camilla Stenhoff Vist
Sopransolist som tar av i København! 
Utdannet ved Norges Musikkhøgskole, 
Det Kongelige Danske Musikkonserva-
torium og Operaakademiet i Køben-
havn. Arbeider nå freelance.

Eirik Hegdal
En av norges fremste saksofonister 
med 16 album og 6 ulike ensembler på 
samvittigheten. Kunstnerisk leder i Trond-
heim Jazzorkester og arbeider både som 
utøver og komponist.

Trond Hustad
Gatelys’ kapellmester er en rocka fyr med 
klassiske undertoner! Erfaren komponist 
som har briljert som huspianist i Tore på 
Sporet på NRK, samt jobbet for Stage Dolls 
og The Travellin’ Strawberries.

Rolv Olav Eide
Perkusjon

Erlend Smalås 
Bass

Liv Tronsethås
Fiolin

Cecilie Koch
Cello

Hilde Gimse 
Fiolin

Ole Wuttudal
Bratsj

Og de medvirkende er...

Tomas Glans 
Kveldens regissør er et unikum med stor 
spennvidde. Ung, erfaren og suksessrik 
instruktør og koreograf. Chicago, Inger-
Lise, Hairspray, Markus & Julie, Gullfisken, 
So you think you can dance og Grease.

Trine Wenberg Svensen
Trine er kunstnerisk leder for Gatelys. Vel-
rennomert teater- og musikalprofi, kjent fra 
bl.a. Les Misérables, ,Breaking the waves, 
Ronja Røverdatter, Jul i Blåfjell, Spellemann 
på taket, Når vi døde våkner og RENT. 

Røros Barnegospel
40 sjarmerende barn i alderen 5 til 10 år 
under ledelse av Hanne Hauge. Mer aktiv 
enn noen gang og nå, som de også er 
aktuelle med egen plateinnspilling, seiler 
de opp som kveldens publikumsfavoritt!

Kunstnerisk ledelse vil gjerne få takke:
Hilde Haugen Smistad - for glimrende tilstedeværelse, 
Truls Waagø - for arrangementet til “Ave Maria”, 
Åsmund Flaten - for arrangementet til “I was here”

Lyd, Lys, Scene og Videodesign:
Røros Teknikk, Håvard Soknes, Lars Inge Sevatdal,
Olav Sivertsen, Stig Aspaas
Inspisient
Helga Kristine Edvindsen



– Grepet av Streetlight

Kai, Jan Bj.,  André & Eline //
Styringsgruppe

For tre år siden leste vi historien om Streetlight i avisen. Vi kontaktet 

Erlend og spurte hvordan vi kunne hjelpe. Spørsmålet kom rett i retur; 

”Hva har dere selv lyst til å gjøre?”  Vår første tanke var: Vi vil lage 

konsert! Tre år, og mange andre Streetlight-oppgaver senere er vi klare! 

Kai, André og Eline har i mellomtiden besøkt barnehjemmet i Tacloban 

og blitt både sjokkert, sjarmert og imponert av inntrykkene. Nå er alle 

i Gatelys-aksjonen en del av Streetlight-familien, og i denne familien 

er det plass til mange flere! I arbeidet med konserten har vi igjen blitt 

imponert over det engasjementet som har møtt oss overalt. Gatelys-

aksjonen er et resultat av at folk har fått bidra med det de selv ønsker 

og kan. Tusen takk for at vi får være med og hjelpe, - og samtidig få 

gjøre det vi synes er gøy!

Trine & Erik //
Kunstneriske ledere

Streetlight og Erlend gjør noe med mennesker! Har du først fått 

kjennskap til hva de gjør for gatebarna, familiene og samfunnet i Tacloban, 

er det et privilegium å kunne hjelpe. Erlend har sagt: ”bidra med det du 

har lyst til og det du er god til”, og i lys av dette merker man at yrket 

vårt noen ganger er mer meningsfylt enn andre. Streetlight gir gatebarna 

verdighet, kjærlighet, tilhørighet, en tro på seg selv. I tillegg får barna både 

utdanning og visshet om at dette kan hjelpe dem på veien til et bedre 

liv. Vi håper at dere som leser dette også får lyst til å hjelpe og bidra til å 

sikre den videre driften av Streetlight. Vi er utrolig stolte og beæret over 

å kunne presentere hver eneste en av de medvirkende som gjør denne 

konserten mulig. Tusen takk til dere alle. Takk til dere, som publikum, for 

at dere er akkurat her i kveld – og takk til Streetlight for at dere finnes!

Mona & Marvin //
Ambassadører

Vi har hatt æren av å følge Streetlight og Erlend i en tid, - og vi har hatt gleden av å gi utmerkelse 

og støtte til et så fantastisk, ungdommelig og oppofrende, sosialt engasjement. Det gjør vondt å 

høre om de ulike gatebarnas historier, og da er det flott at det finnes mennesker som jobber for 

å gi dem et verdig liv. Det finnes ingen enkle måter å løse problemene i Tacloban på. Hvert enkelt 

barn er individuelt og har opplevd noe unikt. Streetlight legger sin sjel og stolthet i å hjelpe hvert 

enkelt barn. Og samtidig se hele barnet. Ungdommene i Streetlight gjør oss stolte og deres enorme 

innsats gir oss stort håp og tro på at fremtidige generasjoner vil fortsette å hjelpe hverandre 

og søke fredelige løsninger. Vi er heldige som får lov til å fortsette og hjelpe, samt være en del i 

Streetlight-familien. Nå oppfordrer vi alle til å støtte opp om Gatelys-aksjonen; - Engasjer deg i 

Streetlight etter egen evne og lyst!

Jarle Bernhoft //
Ambassadør

Det er noe rent uomtvistelig med Streetlight. 

Dette er en gjeng som ser noe som ikke fungerer, 

og som setter seg fore å gjøre noe med akkurat 

det. Tenke det, ville det, gjøre det; når det kommer 

til de valgene som krever substansielle offer av 

oss, er avstanden mellom de tre stadiene ofte 

enorm. Nettopp derfor står det så stor respekt av 

mennesker som gir opp sin norske levestandard 

for å starte barnehjem i Tacloban. De drar ikke dit 

hvor verdens media setter sitt fokus, men holder 

sitt eget fokus sylskarpt. Jeg er stolt over å være 

ambassadør for Streetlight!



Engasjer deg i Gatelys!

“Bidra med det du kan 
og har lyst til!”

Streetlight har ingen administrasjonskostnader. 
Alle pengegaver som kommer inn under 
Gatelys-aksjonen går direkte inn på Streetlights 
bankkonto som igjen benyttes uavkortet til 
barnehjemmet i Tacloban. 

Hvis du har en idé, et brennende engasjement, 
eller kanskje du bare vil motta nyhetsbrev, så 
skriv en epost til
post@gatelys.org

Tusen takk for ditt bidrag!

Foto: Kai Holmberg

Bli fast giver:
Kr. 50,-

Kr. 150,-
Kr. 400,-

Benytt sikker betalingstjenste på 
www.gatelys.org

eller

Betal til kontonummer
4202 34 08575

Frivillig
Hvert år reiser nærmere 40 
frivillige for å arbeide for 
Streetlight. Alt handler om 
å hjelpe barna, men noen 
fokuserer på helse, noen 
lager dansegruppe, en er 
vaktmester, osv. Hva er du 
god til?

Julegave
En trønder-familie bytter ut 
alle julegaver til de voksne 
med en pengegave til Street-
light. Barna engasjerer seg 
også ved å lage små ting, 
som de selger til inntekt for 
barnehjemmet eller sender 
i posten til Tacloban.

Bedrift
Sparebank1 Midt-Norge 
bestemte seg for å engas-
jere de ansatte i Street-
light. Det beløpet som 
de ansatte samlet inn, 
matchet banken, og den 
samlede summen ble gitt 
til Streetlight.

Skole
Markaplassen Skole har 
opprettet “Streetlight” 
som valgfag. Med enga-
sjement blant lærere, 
foreldre og elever, er det 
et meningsfylt, faglig 
initiativ med store bidrag 
fra alle involverte. 

Bli giver!

Vil du bidra på en annen måte, så la deg inspirere av noen historier:

Gi engangsbeløp:
Kr. 200,-
Kr. 400,-

Kr. 1000,-

 

Erlend sier:



Bakgrunn 

Gatelys er en frivillighetsorganisasjon 
spesielt etablert for å hjelpe og avlaste 
Streetlight, samt støtte organisasjonens 
utrettelige arbeid for gatebarna på 
Filippinene. 

Gjennom det siste året har 150 frivillige  
jobbet med Gatelys-aksjonen og konserten.  
Vårt formål er å være rådgivere for Street-
light og spre informasjon overfor private, 
bedrifter og presse. Vi jobber også for å  
sikre langsiktig, økonomisk drift av barne-
hjemmet via pengeinnsamling.  

Gatelys er til for å motivere flere enga-
sjerte mennesker til å bli en del av Street-
lightfamilien. Her kan du bidra på akkurat 
den måten du kan eller har lyst til! Nå er 
vi klare for en unik musikalsk opplevelse 
i Røros Kirke. Hjertelig velkommen!

Les mer på
www.gatelys.org

Dette er Gatelys Sponsorer og støttespillere //
Et knippe bedrifter med store hjerter

Gatelys Frivillige
Innsamlingskomité:  Beate Schjølberg, Rebekka Berggård, Hannah 
Cooper, Elise Dalseg, Robert Hoven, Toril Wikmark, Helene Gullsvåg, Erik 
Normann, André Bårdstu, Kai Holmberg
Markedskomité: Nenna Eline S. Skretting, Linda Ramberg, Svein Arne 
Aspås, Charlotte Hov, Odd-Ragnar Bukkvoll, Kristin Bendixvold, Hilde 
Bergebakken, Monica Rosengren, Erland Wiencke, Hans Petter Eikemo
Produksjonsteknisk komité: Stig Aspaas, Lars Inge Sevatdal, 
Endre Forbord, Vegar Kjøsnes, Jan Bj. Bårdstu
Vertskapskomité: Kari Kluge, Hilde Knutsen, Laila Austli, 
Tore D. Thingstad, Johanne Bårdstu, Nini Bårdstu, Jan Bj. Bårdstu 
Dekor: Johanne Bårdstu, Nini Bårdstu
Filmfotografer: Thomas Thomasen,  Bjørnar Posse Sandboe 
Kunstnerisk ansvarlige: Erik Wenberg Jacobsen, Trine Wenberg Svensen
PR-ansvarlig: Kai Holmberg, Anne Grethe Ellingsen
Bedrifter som har bidratt: Destinasjon Røros, Form til Fjells, Heimdal 
Trykkeri, PwC, Røros Hotel, Rørosbanken, Ideon, Apt, Blomsterverket, 
Røros Rehabiliteringssenter, Bull &Co, Røros Flyservice, Den Norske Kirke, 
Røros Teknikk, Røros E-verk, Spring Feel Factory, Scandinavian Business 
Seating, Fjell-Ljom, Gauldal Østerdal Buss, Frivilligsentralen, Kaffestuggu 
Røros, Stensaasen Reinsdyrslakteri, NSB, Sparebank1 Midt-Norge. 

En stor takk til fotograf Kjell A. Olsen, Endre Forbord, Sidsel Hvaal, 
Kai Holmberg for utlån av bilder, samt Bie Produksjon og Headspin 
for videomateriale.



Kunstner Lina Reinsbakken har arbeidet som 
frivillig hos Streetlight i Tacloban og under 
oppholdet sitt hadde hun lange samtaler med 
flere gatebarn. Historiene dokumenterte hun 
gjennom ”The Child”, - en maleri
og fotografiutstilling. 

Zoren fortalte om hvordan hans mor kastet 
han og broren på gata da hans nye stefar 
ikke ville ha dem.

Mary fortalte om hvordan hun tok seg av 
sine brødre og sin tuberkolosesyke far etter 
morens død. 

Randys historie handlet om da han ble funnet 
i en søppelhaug med strupen skåret over. 

Soranio åpnet seg med sin sterke historie 
om da han måtte rømme etter at bestefaren 
prøvde å drepe han da han tapte i hanekamp.

Lina har donert sine malerier og fotografier til 
Streetlight i forbindelse med Gatelys-aksjonen. 
Arbeidene vises i form av en salgsutstilling på 
Frivilligsentralen på Røros t.o.m. 31. desem-
ber. Det er ingen utgifter i forbindelse med 
utstillingen og inntektene går uavkortet til 
Streetlight.

The Child // 
En skildring av Streetlight




