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Julfina barn på trappan 

 

Julklappar – så här gör vi 
på Elim Childrens Home 
Advent och jul närmar sig. Barn 
skriver önskelistor och vuxna 
handlar. Hur gör vi på Elim? 

Vad får barnen i julklapp? 
– Alla barn får något personligt, 
som en leksak eller pysselgrejer 
och så får de nya kläder. Ibland 
får barnen själva välja, men 
personalen har koll på vad de trivs 
i och gillar. 

Kan jag ge mitt fadderbarn en  
speciell gåva? 
– Det är viktigt att alla barn på 
Elim får likvärdiga villkor. Därför 
går julklappspengarna från 
Sverige till alla barn. 

 

 
Håll ögonen öppna vi kommer 
säkert att mötas på ett eller annat 
sätt.  
 
Och, förstås ett enormt tack för att 
ni troget har stöttat verksamheten 
under pandemin och sett till att vi 
tagit oss igenom detta med en 
fortsatt stabil ekonomi. 
 
Per Magnusson 
Ordförande Hannas 
Hjälpverksamhet 
 
 
 

 
2020 firade de flesta barnen på Elim julen på plats. Rädslan för corona gör 
att barnen inte åker hem till sina familjer i år heller, utan alla stannar kvar 
på Elim och firar helgerna där. 

Insikt om utsikt 
 Samhället öppnar upp, både här 
hemma i Sverige och i Sri Lanka. 
Pandemin är inte över än men vi 
ser ljuset i tunneln. Har de nästan 
två åren av förändrat sätt att leva 
lärt oss något?  
 
En tanke slog mig härom dagen 
när jag tittade på mina glasögon. 
Jag hade tagit av mig dem och 
synade dem noga. Hur hade de 
kunnat bli så smutsiga utan att 
jag märkt det? En gradvis, 
smygande förändring gjorde att 
jag inte kunde se klart. 
 
Kan pandemin, trots allt svårt 
som hänt, ge oss en ny syn på 
vad som är värdefullt, vad 

som betyder något? Bildligt talat 
tvätta våra glasögon. Har vi insett 
att, fastän vi alla är lika mycket 
värda, så är våra möjligheter att 
leva ett gott liv beroende på i 
vilket land vi är födda? Att vi är 
här för att hjälpa varandra och 
dela med oss av vad vi fått. 
 
Nu väntar en spännande tid, 
resorna till Sri Lanka kan 
återupptas. I januari åker 
Margareta och Owe Gustafsson 
till Sri Lanka och någon vecka 
senare planerar Marie Forslund 
att ansluta.  
 
Här i Sverige kommer insam-
lingsaktiviteterna att intensifieras. 

 
 

http://www.hannashjalpverksamhet.se/


Barns rättigheter i världen och hur vi 

Skolan öppnar succesivt. De äldre barnen har börjat 
gå till skolan, men nu ska även de yngre få komma 
tillbaka. De som ska ta examen har prioriterats.

Under pandemin har vi köpt in fler datorer. Yngre 
och äldre barn har turats om i datasalen så att alla 
har kunnat få undervisning. På Elim finns det vuxna 
och äldre kompisar om läxorna är svåra. För barnen 
i byarna har det varit svårare att följa med i under-
visningen. I familjer där hushållet saknar elektricitet 
och egen dator är risken att barnen tappar skolan helt. 

Coronaläget är lugnare nu. Affärer och marknader 
för mat har öppnat igen. Alla måste bära munskydd 
när man rör sig utomhus. Köket på Elim är renoverat 
med nya vitvaror och bättre förvaring av matvaror. 

Hittills har ingen på Elim varit sjuka, varken av 
barnen eller personalen. Barnen har klarat sig från 
vanliga förkylningar också.

Musik, sport, trädgård och träningskök – på Elim 
finns utmaningar för olika intressen. Många barn 
tycker om att uppträda för de andra och det finns 
möjlighet att testa slagverk, piano och gitarr eller 
sång och dans. I trädgården sår och skördar barnen. 
En del används i träningsköket där barnen får grun-
der i matlagning och bakning. Fotboll och cricket är 
populära sporter för både flickor och pojkar. 

Flickor och pojkar, yngre och äldre – så är barnen 
uppdelade i sina längor. Barnen delar rum med två 
eller tre andra och blir lite som syskon för varandra. 
Det skapar trygghet.

En egen säng och en vrå för det som är personligt 
har alla. När skoldagen är slut är det skönt att få 
krypa ur skoluniformen och ta på kläder som man 
själv gillar. 



jobbar med dem på Elim 

FN:s konvention om barnets rättig heter
eller barn konven tionen som den också kallas, inne
håller bestämmel ser om mänsk liga rättig heter för 
barn. 

196 länder har skrivit under och för bundit sig att följa 
reglerna. Den säger att barn är indi vider med egna 
rättig heter, inte för äldrars eller andra vuxnas ägo
delar. 

Konventionen inne håller 54 artiklar som alla är lika 
viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund
läggande prin ciper som alltid ska be aktas när det 
handlar om frågor som rör barn:

• Alla barn har samma rättigheter och  
lika värde.

• Barnets bästa ska beaktas vid alla  
beslut som rör barn.

• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin  

mening och få den respekterad.

På Sri Lanka har barnen långa skoldagar och mycket läxor. Vi 
värnar om deras tid för lek och fritid. Barn som inte haft tid att 
leka när de bodde hemma uppskattar lek och leksaker även i 
högre åldrar. 



Snart kan vi åka till våra barn! 

Marie Forslund, Margareta och Owe Gustafsson är på väg till Sri 
Lanka. Eftersom coronaläget är fortsatt ovisst väntar de med att 
boka biljetterna, men de planerar för fullt. 

‒ Vi hoppas kunna åka till huset i Colombo i mitten av januari. Där 
träffar vi Ramo och bokar in träffar med alla fadderbarn som bor i 
området, berättar Margareta. 

Någon vecka senare ansluter Marie Forslund. Då kommer alla 
familjer som får stöd av Hannas Hjälpverksamhet på besök. 

 ‒ Det är viktigt att följa upp utvecklingen för barnen och deras 
familjer. En del har fått en bättre ekonomisk situation och klarar sig 
utan vårt stöd, men många daglönare har varit utan arbete under 
pandemin och de familjerna har ett ännu sämre läge.  

Vidare till Elim 
Sedan åker de till Manipay på norra delen av ön där Elim ligger. 

‒ Owe och jag stannar i tre månader, men Marie åker hem igen efter 
en månad, säger Margareta.  

‒ Jag och Margareta intar det nyrenoverade kontoret på Elim, säger 
Marie. Där går vi igenom alla barn och alla faddrar och ser till att alla 
uppgifter är uppdaterade.  

Kökstjänst och utflykt 
Margareta räknar med att knyta på sig förklädet och baka kanelbullar. 
Så är det barn och byar som ska besökas, inköpsresor och kanske en 
utflykt till havet med barnen.  

‒  Du kan tro att vi längtar efter våra lankesiska barn, säger 
Margareta. 

Vi önskar lycklig resa och ser fram emot rapporter från plats både på 
Facebook och i nästa nyhetsbrev.  

Vill du besöka Elim? 
Nu finns det möjlighet att besöka elev-
hemmet via Youtube. Ramo guidar och 
berättar om alla förbättringar som 
gjorts. Länken finns på Facebook eller 
så öppnar du webbläsaren och skriver 
https://youtu.be/Ut_Aryey9EA  

Konsert med 
mening 
Söndagen den 21 
november anordnades en 
välgörenhetskonsert till 
förmån för Hannas Hjälp- 
verksamhet i Mariestads 
Pingstkyrka. Vi tackar alla 
medverkande som 
uppträdde gratis och alla 
som gav en gåva till arbetet 
med hjälpverksamheten. 
________________________ 

Ester Vernersson har slutat 
sina dagar. Under många år 
var hon sekreterare i Hannas 
Hjälpverksamhet och 
redaktör för nyhetsbrevet.  

Som fadderansvarig till-
bringade hon mycket tid på 
Elim och var till stor hjälp för 
Anita Vörde som var 
anställd på plats. 

Från styrelsen deltog 
Margareta, Marie och Claes 
på begravningen. ”Vi minns 
dig med glädje, Vännerna i 
Hannas” stod det på en 
bukett i Sri Lankas flaggas 
färger. 
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