
Kjære KRIK !
Vi vil med denne rapporten fortelle litt om arbeidet med idrett krysser grenser. 

Det er ingen tvil om at følgene av koronapandemien er svært tøffe for mange 
mennesker i landene vi har prosjekter. Arbeidsløshet er et alvorlig problem, og det 
rammer hardest de som har minst fra før. Vi har sett en tydelig økning i vold og drap 
i spesielt Brasil og Ecuador. Skolene har vært stengt lang tid, og i blant annet Ecuador 
skal det fortsette å være stengt ut året. Den økte kriminaliteten og mangelen på 
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jobber gjør livet svært krevende for 
familier i utsatte områder. Det har i 2021 
vært vanskelig å opprettholde et høyt 
aktivitetsnivå. Samtidig har vi fått sett 
at mye av arbeidet har fungert som en 
erstatter til lediggang og barn og unge 
har hatt et møtepunkt. Vi kan derfor stolt 
fortelle om det positive idrett krysser 
grenser er med på å skape i områdene 
vi er tilstede. Vi håper vi kan få frem 
noen eksempler på dette i et år som har 
vært svært krevende og annerledes. For 
det er ingen tvil om at arbeidet skaper 
store ringvirkninger i lokalsamfunnet 
og i enkeltliv. Vi gleder oss veldig til å 
veien videre, hvor vi sammen skaper en 
plattform der lederne kan formidle Guds 
grensesprengende kjærlighet. 

I idrett krysser grenser støtter og drifter 
vi vårt arbeid med idrett og aktiviteter 
i Brasil, Bolivia, Ecuador og Kambodsja. I 
Kambodsja settes nå en byggeprosess 
i gang hvor vi skal bygge fotball og 
volleyballbaner sammen med lokale skoler. 

Midlene vi samler inn gjør at vi i Ecuador og 
Brasil kan gjennomfører leirer i samarbeid 
med lokale kirker. Dere er med på å støtte 
gjennomføringer av turneringer, ukentlig 
samlinger, ledertreninger, seminarer og 
mye mer. Alle midlene vi får inn gjennom 
idrett krysser grenser går til vårt arbeid 
med idrettsaktiviteter og evangelisering. 
I årene fremover vil vi se en vekst i antall 
prosjekter og innvirkningen dette har 
for lokalsamfunnet. Målet er at flere får 
høre om Jesus og gi unge mennesker 
gode rollemodeller. Dere er med å 
støtte barne- og ungdomsarbeid og 
skaper et engasjement for solidaritet og 
rettferdighet på tvers av landegrenser. 

Vi vet og ser hvordan idrett gir de unge 
en sosial kompetanse som ruster dem 
for veien videre i livet. Som i KRIK, ser vi at 
aktiviteter mobiliserer og gir muligheter 
til å bygge relasjoner og dele tro. Videre 
vil vi si litt om situasjonen og arbeidet i de 
ulike landene vi har arbeid gjennom idrett 
krysser grenser.  
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Kambodsja
Kambodsja hadde lenge få registrerte 
tilfeller av covid-19. Dette endret seg i 
februar, men myndighetene tok raskt 
grep for å få kontroll over situasjonen. 
Skolene har vært stengt det meste av 
året, og det har til tider vært restriksjo-
ner på reising. Medarbeiderne i Misjonsal-
liansen har hatt hjemmekontor, men har 
hatt muligheten til å ha enkelte møteda-
ger sammen. Myndighetene har hatt 
stort fokus på vaksinasjon av befolknin-
gen, og i Phnom Penh er de fleste voksne 
fullvaksinerte. De har også begynt å vak-
sinere barn ned til seks år. Koronasitua-
sjonen har gjort arbeidet vanskeligere, 
men det har ikke stoppet opp. Mange 
menneskers liv blir berørte gjennom 

prosjektene i idrett krysser grenser. Vi er 
svært takknemlige for at arbeidet har 
kunnet fortsette i en slik krevende tid. 
Kambodsja er blant de fattigste landene i 
Asia. Det er en svært ung og uutdannet 
befolkning. Nettopp derfor er arbeidet 
med barn og unge så viktig. I Kambodsja 
samarbeider vi med ungdomsklubber i 
landsbyene. Vi er med og arrangerer 
ungdomsleirer og bruker fotball og idrett 
som et verktøy for å stimulere ungdom til 
økt engasjement for sosialt arbeid og 
klimautfordringer. 

Gjennom vårt samarbeid med EFC (Evan-
gelical Fellowship of Cambodia (EFC) har vi 
i 2021 kunne tilby leder- og idrettstrenin-
ger til ungdommer i lokale kirker. Målet er 
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at ungdommene selv skal nå andre ung-
dommer – med idrett og Jesus – og på 
den måten påvirke egne lokalsamfunn i 
en positiv retning. Sentralt i ledertrenin-
gen er det å være gode rollemodeller. I 
idrett krysser grenser satser vi på ung-
dommen, fremtidens ledere, fordi vi tror 
at de kan være en nøkkel i å bekjempe 
fattigdom og urettferdighet i Kambodsja. 
Prosjektet gir opplæring og støtte til 374 
ungdommer som er fordelt på 23 ung-
domsklubber. Ungdommene er i alderen 
mellom 15 og 24 år, og holder til i de to 
provinsene Kampot og Svay Rieng. I pro-
sjektet lærer de blant annet å forstå 
demografiske styringsprosesser og 
hvordan de kan gjøre noe med utfordrin-
gene som er i lokalsamfunnet. Det arran-

geres fotballturneringer som trekker 
ungdom bort fra miljøer preget av narko-
tika og alkoholmisbruk, og inn til trygge 
og positive plasser.

Store deler av disse menneskene får ikke 
gå på skole, som skyldes at foreldrene 
ikke har nok penger, det er vold i hjem-
met eller andre krevende situasjoner. 
Gjennom prosjektet vil vi øke tilgangen på 
skolegang, tilrettelegge med volleyball-
bane, fotballbane og idrettsutstyr, og 
tilby organisert idrettstrening. På den 
måten kan vi nå ut med livsglede og 
idrettsglede til mange vanskeligstilte 
barn og unge. 17 lokale kirker blant urfol-
ket vil jobbe sammen med oss for å 
få det til!
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Sammen er vi sterkere
Et godt verktøy for å nå ut til ungdommer i Kambodsja
– Idrett er et godt verktøy for å nå ut til 
ungdommer i Kambodsja. Mange unge 
liker å drive med ulike idrettsgrener, og 
det er aktiviteter som fører mennesker 
sammen og som de kan ha felles, sier 
Chakreya Choun. Hun jobber i organi-
sasjonen EFC (Evangelical Fellowship of 
Cambodia), en av Misjonsalliansens part-
nere i landet.

EFC er en paraplyorganisasjon av kristne 
organisasjoner og kirker som ønsker å 
gi et godt kristent tilbud til ungdommer 
i Kambodsja. Chakreya vil være med og 
bygge opp den unge generasjonen i 
landet og hjelpe dem til å bli gode sam-
funnsborgere som bidrar til utvikling i 
landet. – Vi vil trene dem i ulike idretts-
grener, gi dem gode verdier i livet, og vi 
vil fortelle dem om Jesus. I tillegg legger 
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vi til rette for turneringer der ungdom-
mer fra ulike kirker møtes for å konkurre-
re og utvikle fellesskap, sier hun.

Relasjonsbygging og idrett passer godt 
sammen. Ungdommer blir kjent med 
hverandre gjennom trening og tevling, 
og de er åpne for å lære og tilegne seg 
nye ting. – Prosjektet jeg jobber i har 
bidratt med utstyr, opplæring, økono-
misk støtte og ikke minst med mye opp-
muntring. Sammen blir vi sterkere, og 

gjennom dette arbeidet ser vi at gutter 
og jenter kommer til tro på Gud, de får ny 
tro på seg selv og egne muligheter, og de 
står bedre rustet i møte med framtiden.

EFC vil fremme samarbeid og forståelse 
blant evangeliske kristne, bidra til ånde-
lig vekst og støtte kirkenes sosiale enga-
sjement. – Vi driver med mer enn idrett. 
Vi vil være med og endre enkeltliv, felles-
skap, lokalsamfunn, ja, hele landet vårt, 
sier Chakreya Choun.
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Fire nye utsendinger på plass i Kambodsja 
I Kambodsja er nå fire nye utsendinger på plass. Johanna Korol, Daniel 
Korol, Fride Maria Listrøm Næsheim og Magnus Brandsæter. 

Johanna og Daniel var først på plass, 
og sammen med barna Agnes på 11 år 
og Alfred på 8 år har hverdagen begynt 
med hjemmeskole, hjemmekontor og 
lockdown i store deler av samfunnet. 

– Det har væt utfordrende å reise midt 
i en pandemi, men midt i dette har vi 
blitt møtt med så mye varme fra men-
nesker vi møter. Det er spennende å bli 
kjent med en ny kultur, et nytt språk, 
nye arbeidsoppgaver, nye venner og 

kollegaer, forteller Daniel. Johanna går 
inn i rollen som landdirektør, og Daniel 
skal jobbe med Misjonsalliansens nye 
initiativ innenfor næringsutvikling. 

I august kom Fride og Magnus sammen 
med barna Sara Naomi på 3 år og Ezra 
på snart 1 år. Etter 14 dager i karantene 
kunne også de nyte friheten og starte 
det nye livet. Læringskurven har vært 
bratt og en enkel ting som å få tak i 
senger til barna, ble et stort prosjekt. 

Johanna og Daniel sammen med barna Agnes på 11 år og Alfred på 8 år.
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– Jeg fant en mann som lagde senger 
via Facebook, så først måtte jeg bestil-
le av han. Så kom jeg på at jeg måtte ha 
madrasser også. Etter mye leting fant 
jeg noen som kunne lage på riktige 
mål. Alt blir levert på tuktuker, én eller 
flere uker for sent, forteller Fride. Men 
nå er både senger og utsendinger på 
plass i Kambodsja.

– Vi er så glade for å være på plass. 
Denne uken var jeg på mitt første 
prosjektbesøk, og det er givende å få 
se det vi jobber med, legger Magnus 
til. Magnus skal jobbe innenfor næ-
ringsutvikling, og Fride skal jobbe med 
kommunikasjon og volontører. 

Tusen takk for at du støtter og ber 
for arbeidet i Kambodsja!

Fride og Magnus sammen med barna Sara Naomi på 3 år og Ezra på snart 1 år.



Ecuador 
Følgene av koronapandemien er svært 
tøff for mange mennesker i Ecuador. 
Arbeidsløshet er et alvorlig problem, og 
det rammer hardest de som har minst fra 
før. Vi ser en tydelig økning i vold og drap 
i hele Guayaquil, noe som fører til stor 
utrygghet. Økt kriminalitet og mangel på 
jobber gjør livet svært krevende for 
familier i utsatte områder. Det er heldig-
vis tegn til at koronapandemien har kom-
met mer under kontroll i Ecuador. Landet 
har vært hardt rammet, med mange smit-
tetilfeller og mange døde, men nå er en 
stor del av befolkningen fullvaksinerte, 
sykehusene mindre presset og samfun-
net i ferd med å åpnes opp igjen. Det er 
fortsatt stengte skoler, strenge smitte-

vernregler og begrensninger i antall 
mennesker som kan samles, men mye går 
det heldigvis i riktig retning. Så mye som 
90 000 barn falt ut av skolen i Ecuador i 
fjor, og rundt 40 prosent av barn fra 1.–10. 
klasse ble ikke skrevet inn på skolen. Det 
blir ekstra viktig å fortsette fokuset på 
barn og unge i 2022. 

I områdene hvor Misjonsalliansen jobber, 
vokser mange barn og unge opp under 
veldig vanskelige forhold, med stor fat-
tigdom, krevende familieforhold, narkoti-
ka, dårlige helse- og utdanningstilbud og 
mangel på fritidsaktiviteter. Med stengte 
skoler og fritidsaktiviteter satt på pause, 
har koronapandemien vært ekstra van-
skelig for mange. Til vanlig har vi fritidsak-
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tiviteter innen dans, musikk og idrett for 
barn og ungdommer. Lenge kunne disse 
aktivitetene bare holdes i gang digitalt, 
men nå er det meste tilbake til normal 
aktivitet, og det er vi så takknemlige for! 
Vi vet at disse aktivitetene betyr så utro-
lig mye. Gjennom bruk av idrett og aktivi-
teter mobiliserer vi barn- og unge i slum-
men i Guayaquil. Fokuset er verdibygging, 
livsglede, ledertrening og utrustning. Ved 
å bruke idrett får man en unik mulighet til 
å bygge relasjoner. Det er helt sentralt for 

å kunne forebygge narkotikamisbruk hos 
barn og unge. Ulike fritidsaktiviteter 
lærer barn og unge om verdier som re-
spekt, teamarbeid, likeverd og viktighe-
ten av utdannelse og barns- og jenters 
rettigheter.  Futbol mas bruker ulike akti-
viteter for å mobilisere barna i slumområ-
dene. Det er i dag igjen daglige fotballtre-
ninger på fotballbanene i slumområdene 
vi jobber. Hver trening starter med bønn 
og samtale om viktige temaer. 
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Med mamma på laget
Misjonsalliansen jobber i de aller 
mest skjøre og sårbare bydelene i 
Guayaquil, og San Francisco er en av 
disse sonene. 

Fattigdommen er stor, og utfordrin-
gene er spesielt synlige når det gjel-
der de unges oppvekstsvilkår. Barn 
og unge blir lette ofre for en utbredt 
narkotikahandel, og mange blir rus-
misbrukere i ung alder. Sytten år gamle 
Keyla Moran Bajaña bor i San Francisco 
og kjenner godt til faren. 

– Tilgangen til narkotika er stor, og alle 
unge vet om denne fristelsen. Uten 
gode og sunne fritidstilbud i nærmiljø-
et vil mange velge å teste ut rusmidler, 
sier hun.

Keylas mor har vært bekymret for den 
triste utviklingen i lokalsamfunnet, og 
hun har ivret for å skape sunne fritids-
tilbud for de unge. Gleden var derfor 

stor da Misjonsalliansen opprettet 
fotballklubb i nabolaget. – Jeg liker å 
spille fotball, og mamma meldte meg 
inn i prosjektet, sier syttenåringen.

Fotballprosjektet innebærer mer enn 
trening og kamper. Opplæring, kurs 
og verdiformidling er en viktig del av 
dette, og selv om tilbudet i hovedsak 
retter seg mot barna og de unge, må 
også foreldrene ta del og involvere 
seg. Hensikten er å skape endring hos 
både de unge og foreldrene deres.

– Selv om jeg fremdeles er tenåring, 
kan jeg være en del en større endring 
i lokalsamfunnet. Det nye jeg lærer, 
kan jeg være med å formidle videre til 
barna som er yngre enn meg. Og nå har 
vi også fått vår egen fotballbane. For-
eldrene våre står på sidelinjen og tar 
aktivt del i prosjektet, forteller Keyla 
Moran Bajaña.



Bolivia  
Bolivia ble hardt truffet av pandemien. 
Men har nå tilnærmet kontroll. Samtidig 
rapporteres det om en frykt for en fjerde 
bølge. Totalt 18 811 er døde av Covid-19 
og totalt antall smittede 505 157. Vaksine-
ringen er i gang, men det går sakte. Per 
november er 40% vaksiner med første 
dose, og det er stor vaksinemotstand i 
befolkningen. Dette gjør det sårbart for 
ny oppblomstring. Våre idrettsprosjekter 
i El Alto er i full gang, med fysisk oppmøte 
for barna.  Det er et tett samarbeid med 
lokalkirkene i landet, gjennom Diaconia 
og Atletas de Cristoog vi har blant annet 
fotballskoler på El Alto for barn og ung-
dom mellom fem og 18 år. Vi vet at miljøet 
er tøft på gatene i El Alto. Både dop og 

machokultur står sterkt i Bolivia. Derfor er 
det en stor verdi for barna å ha en trener 
de kan se opp til. En trygg rollemodell. 
Flere av ungdommene som er med i pro-
sjektene har problemer med alkohol og 
narkotika. 

– Det beste er å se den gleden de får når 
de mestrer noe nytt. Bestefaren min er 
pastor, så jeg har lært mye om verdier i 
oppveksten. Kirken er en viktig del av livet 
mitt, og det er fint at jeg får dele dette på 
treningene, Oskar (trener på fotballaktivi-
tetene).

Det er tydelig at Oscar er et forbilde for 
barna, han tuller med dem, ser dem, 
klemmer dem og de hører på han. 
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– Jeg vil fokusere mye på vennskap og 
samhold når vi spiller fotball. Jeg vil vise 
at jeg er glad i dem. Jeg vil være en de 
kan stole på og regne med. Det er ikke 
alle som har voksne personer i livet som 
de kan regne med, derfor er dette veldig 
viktig for meg, forteller han.

Det legges opp til en nasjonal satsing på 
fotballprosjektene i Bolivia. Dette året har 
det stort sett foregått via zoom grunnet 
pandemien.  Ved siden av idrettsprosjek-
tene, jobber vi mye med kirkene og hjel-

per med aktiviteter i menigheten. Lokal-
samfunnet er skjørt med mange 
utfordringer, og de enkelte familiene 
påvirkes av samfunnet og kulturen. Vi vil 
derfor være med på å bidra til et bedre 
lokalmiljø, og jeg vil være med og styrke 
familiene våre.

Målet med arbeidet er å evangelisere, 
bygge ledere og samles i trygge rammer. 
Prosjektene handler om å gi barn og 
ungdom en fritidsaktivitet utenom skolen 
og å kunne dele Guds ord i fellesskap.

Høstrapport KRIK 2021



Brasil   
Urettferdigheten er svært synlig i Brasil, 
og rike og fattige lever ofte side om side. 
Barn er spesielt sårbare og utsatte, uten 
tilgang til selvfølgelige og grunnleggen-
de rettigheter. Få land har blitt rammet 
verre av covid-19 enn Brasil, og pandemi-
en har gjort hverdagene enda vanskeli-
gere for de mest utsatte familiene som 
fra før av var tilsidesatte og som lever i 
områder med vold og kriminalitet. Ved 
utgangen av 2020 hadde Brasil langt over 
seks millioner smittede. Mer enn ti millio-
ner mennesker er uten tilgang på nok 
mat, og regjeringen vil fra nyåret avslutte 
all nødhjelp til de fattigste familiene. 

I Brasil har kirken en viktig rolle i samfun-

net, og det er viktig å utfordre kirkene til 
å leve ut sitt diakonale kall i fattige lokal-
samfunn. Ettersom kirkene i Brasil savner 
et større fokus på diakoni, spiller vi en 
viktig rolle med å hjelpe lokale menig-
heter til å bety noe i sitt lokalsamfunn. 
Gjennom idrett krysser grenser hjelper vi 
lokale grupper, menigheter og partnere 
til bedre å kunne møte barns behov. Vi 
ønsker å gi barn fra fattige favelaer en 
arena der de kan være trygge og hvor vi 
kan være med og styrke de unges læring 
og utdanning og sørge for at flere kan 
fullføre skolen. Vi har faglig aktiviteter 
utenfor skoletid innen kultur, språk og 
sport. 
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Glede og like muligheter 
for jenter og gutter 
(liten hilsen fra Bebeto, lederen for 
vårt arbeid i Brasil) 

Glede! Dette er ordet som definerer 
gjenåpningen av barn og unge til 
sportsaktiviteter som tilbys av Human 
Development Through Sport Program 
(PRODHAE) i byen Itaperuçu, en by i ut-
kanten av Curitiba. Etter omtrent et og 
et halvt år preget av frykt, usikkerhet, 
tristhet og smerte, ser vi igjen smil om 
munnen. Vi hører gledens rop og ut-
trykk for tilfredsstillelse. Det er energi 
for en ny start og vilje til å overvinne 
vanskeligheter. Livet overvant igjen dø-
den, og håpet overvant frykten. Denne 
tilbakevendingen til aktiviteter ble led-
saget av positive endringer, inkludert 
like muligheter for jenter og gutter til 
å drive med idrett og aktiviteter med 
tilsyn og i et trygt miljø. 

I IDRETT KRYSSER GRENSER ER VI OPPTATTE 
AV AT OGSÅ JENTER SKAL FÅ LIK TILGANG PÅ 
FRITIDSAKTIVITETER.

– På banen lærer vi ikke bare om idrett. 
Vi er utdannet for livet, vi føler oss 
respektert og verdsatt som jenter. Vi 
ønsker ikke å være sterkere og bedre 
enn gutter, vi vil at de skal forstå at vi er 
likeverdige, vi har de samme rettighe-
tene og pliktene som mennesker”. sier 
Juliana. Natalia. En deltaker i prosjektet.  

I slutten av august var prosjektet til-
bake i drift med en egen futsalgrup-
pe for jenter. Juliane fant et rom for 
imøtekommenhet, inspirasjon og mye 
kjærlighet i lagidretten. I samtaler før 
treningene hørte hun om Guds enorme 
kjærlighet til sitt liv og bestemte seg 
for å stole på ham for å overvinne hen-
nes traumer og smerte.
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Forbønn
Gode allmektige Gud og Far, du ser den lidelse som mange 
av dine barn må tåle i denne verden. Du ser den urett som 
rammer de aller svakeste, og din lengsel etter å hjelpe er 

større enn vår. Derfor ber vi deg, styrk oss i kampen for det 
gode, og la oss se den kjærlighet som du har lagt ned i hver 
enkelt, bli til hjelp og trøst for den som lider nød. Hjelp oss å 
bringe håp der motløsheten råder, og la det en gang bli som 

det står i din bønn; «På jorda som i himmelen». 

AMEN


