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Kjære KRIKere

Vi vil med denne rapporten fortelle om vårt arbeid med Idrett
krysser grenser i Ecuador, Brasil, Bolivia og Kambodsja.
Vi deler med stolthet eksempelhistorier
fra arbeidet, som viser hva dere er med
på å virkeliggjøre. De siste to årene med
koronapandemi og stengte samfunn har
vært utrolig tunge. Følgene av koronapandemien er svært tøffe for mange mennesker i landene vi har prosjekter. Arbeidsløs-

het 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
Brasil, Bolivia og Ecuador. Skolene har vært
stengt i lang tid. Den økte kriminaliteten
og mangelen på jobber gjør livet svært
krevende for familier i utsatte områder.

Derfor er det utrolig gledelig å kunne fortelle at prosjektene de siste månedene
endelig er tilbake for fullt. Viktigheten
av idrett og aktiviteter kan ikke understrekes nok. I Idrett krysser grenser
fungerer idrett som en døråpner for å
kunne drive

lokalsamfunnsutvikling, dele tro og skape
relasjoner som varer. Aktivitetene har
fungert som en erstatter til lediggang og
barn og unge har hatt et møtepunkt. Vi
ser hvordan arbeidet skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnet og i enkeltliv.

VI GLEDER OSS VELDIG TIL VEIEN VIDERE,
HVOR VI SAMMEN SKAPER EN PLATTFORM
DER LEDERNE KAN FORMIDLE GUDS
GRENSESPRENGENDE KJÆRLIGHET.

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, leirer og lokalsamfunnsutvikling. I årene fremover vil vi se
en vekst i antall prosjekter og innvirknin-

I Kambodsja er det igangsatt bygging av
fotball og volleyballbaner sammen med
lokale skoler. Midlene dere samler inn
gjør at vi i Ecuador, Kambodsja og Brasil
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gen 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. Sammen med
dere ser vi at aktiviteter mobiliserer og
gir muligheter til å bygge relasjoner og
dele tro.

I denne rapporten har vi valgt å sette et ekstra søkelys på eksempelhistorier. De
viser tydelig verdien av prosjektene, og betydningen de har for enkeltmennesker.
For det er det dette handler om. Gi livet en sjanse. Utruste mennesker til å ta
kontroll over eget liv og lokalsamfunn. Vi håper dere kjenner på en stolthet når dere
leser hva dere er med på å støtte. I tillegg har vi skrevet forslag til bønneemner,
kunngjøringer og forbønnstekst. Dette er noe vi håper dere kan bruke i lunsjen eller
på leir.
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Run Samnang er blitt en
viktig leder i idrettsarbeidet
i lokalsamfunnet.

Fotball med mening

Lokale kirker i Kambodsja tilbyr ungdom et trygt sted og møtes rundt
kjærligheten for fotball og Jesus. Her har Samnang funnet sin plass.
Siden 2019 har Run Samnang spilt fotball
på et lite lag i landsbyen hvor han bor.
– På hver trening pleide en av lederne
å fortelle om Jesus, og jeg syns det var
veldig spennende. I begynnelsen var jeg
ganske forsiktig, men nå har jeg blitt trener til et annet lag, forteller Samnang.
Samnang er en beskjeden gutt, og
lederne hans forteller at han er
både smart og veldig hjelpsom. De

kan se at han har vokst mye de siste
årene. Samnang har vært med på alle
treninger og alle kamper. Han er frivillig
engelsklærer på fritiden og er med på
alle workshops han kan. Han har også
blitt med i ungdomsklubben. Lederen
til Samnang skryter av utviklingen og
hvordan troen på Jesus har formet han.
– Jeg kan se at kjærligheten for Jesus
virkelig har endret Samnang. Han er så
snill og omsorgsfull, og han står alltid opp
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Det avholdes samlinger og treninger for
ungdommene.

Medlemmene i ungdomsklubben har hjulpet vanskeligstilte familier under pandemien med diverse matvarer.

mot urett. Jeg kjenner nesten ikke gutten
igjen fra første gang jeg møtte han. Nå
har han også blitt tatt ut til å være med
på ledertreningskurs, forklarer treneren.

lokalsamfunn til et sted der folk ser hverandre og tar ansvar når naboer og kjente
trenger hjelp. Det gir en bedre hverdag
for dem som får hjelp, og mening til dem
som tar ansvar for naboene sine.

Samnang vil at vennene hans også
skal bli en del av dette fellesskapet og
inviterer dem med på både treninger
og møter. Men på grunn av pandemi
og restriksjoner har det ikke vært
like mye aktivitet i idrettsprosjektene
som planlagt. Ungdomsklubben som
Samnang er en del av har likevel gjort
alt de kan for å hjelpe lokalsamfunnet.
De har delt ut mat, og her var Samnang
en viktig nøkkelperson. Han forberedte
maten, pakket og delte ut til naboene.
Gjennom denne typen frivillig innsats,
bidrar han og vennene til å gjøre sitt eget

Mot slutten av fjoråret åpnet landet mer
opp, slik at planlagte turneringer og
aktiviteter kunne gjennomføres igjen. 80
ungdomsledere hadde nylig en leir hvor
de motiverte hverandre for å starte opp
idrettsaktivitetene som var satt på
pause. De diskuterte også hvordan idrett
kan påvirke ungdommen i lokalsamfunnet
på en positiv måte. Nå ser de fremover og
planlegger å fortsette arbeidet med
idrett i 2022.
BIDRAGSYTERE TIL ARTIKKELEN: FRIDE MARIA NÆSHEIM OG
IDA CECILIE MADSEN.
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Cristofer

Inkluderende speidere
Cristofer har fått muligheten til å bli speider, noe som
har endret hvordan han ser på livet.
– Jeg er fra favelaen og hadde aldri sett
for meg at jeg kunne delta i et slikt prosjekt, sier Cristofer.
Cristofer er fra et fattig nabolag som
ligger 20 km fra sentrum i Curitiba, sør
i Brasil. Å vokse opp i favelaen har vært
vanskelig for den unge gutten. Han brukte
ofte vold for å løse konfliktene sine.
– Jeg tenkte ikke på andre mennesker,
og jeg tenkte ikke på samfunnet mitt,
forteller han.

Speidergrupper er svært egnet til å
fremme helhetlig utvikling av barn og
unge, men i Brasil er det ikke vanlig med
speidergrupper i fattige områder. Derfor
startet Misjonsalliansen med partnere et
prosjekt for å inkludere vanskeligstilte
barn og unge. Her gir man rom for at barn
fra familier med lav inntekt også kan
delta i den nasjonale speiderbevegelsen.
Prosjektets ledere nekter å akseptere at
barn skal få mulighetene sine begrenset
på grunn av hudfarge og området de
vokser opp i.
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– Når noen spør meg hva prosjektet betyr
for meg, svarer jeg: «Det betyr livsforvandling». Her har jeg lært å bygge vennskap,
jeg har blitt kjent med Gud, og jeg vet at
jeg kan bidra til å forandre nabolaget mitt,
sier Cristofer.
Cristofer ser nå lysere på fremtiden. Gjennom prosjektet har han også fått mulig-

heten til å lære musikk. Han har allerede
hatt fremføringer flere steder i Curitiba,
og føler stor takknemlighet for alt han
har lært.

– LÆRERNE SÅR FRØ AV HÅP I HJERTENE
VÅRE. DE LÆRER OSS Å DRØMME. EN DAG
SKAL JEG DELTA I ET SYMFONIORKESTER.
DETTE ER DRØMMEN MIN!
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Vi tar lek på alvor
Barns utvikling handler ikke bare om mat, utdanning, bolig og sanitær.
For å kunne utvikle seg som hele mennesker, både fysisk, kognitivt, emosjonelt,
sosialt og kulturelt, trenger barn også å
leke. Det er et menneskelig behov og en
grunnleggende rett for ethvert barn.
Flere studier viser at barn som har blitt
stimulert til lek fra tidlig alder, utvikler
seg bedre.
Til tross for at barns rett til lek er slått
fast i internasjonal og nasjonal lovgivning, er ofte muligheten til å utfolde seg
i lek begrenset for barn som bor i slummen og utkanten av byene der vi jobber.
De mangler trygge områder å leke på, og
det er mangel på offentlige kultur- og

fritidstilbud. I tillegg er det en oppfatning av at lek ikke er så viktig for barn.
I Murão-favelaen i storbyregionen São
Paulo jobber Misjonsalliansen sammen
med RAUMA-prosjektet og den presbyterianske kirken for å gi barn mulighet til å
leke fra de er små. I fattige lokalsamfunn
er det vanlig at foreldre går ut på jobb
og overlater barna til en 9 eller 10 år
gammel bror eller søster. Et av barna som
deltar i prosjektet, Sara 10 år, setter ord
på betydningen av dette arbeidet: «Når
jeg leker her i prosjektet, føler jeg meg
lettere. Jeg er glad. Jeg føler meg som et
barn igjen».

– Vi tar lek på alvor, sier Luciana Passos som er sosialarbeider i prosjektet.
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Daglig leder for Kristiansandkameratene, Stig Marius Haugland, og markedsog innsamlingsleder for Misjonsalliansen, Kjetil Abrahamsen.

Kristiansand-kameratene med på laget
Misjonsalliansen har inngått et samarbeid med fotballklubben.
Kristiansandkameratene FK er en nokså
nyoppstartet fotballklubb. Klubben ble
grunnlagt 6. november 2020 og spiller
i 6. divisjon. De er et lag som ønsker
å basere seg på kristne verdier og
holdninger, forteller daglig leder for
klubben, Stig Marius Haugland.
– Åpenhet og inkludering er noe vi tar
på høyeste alvor. Vi ønsker at nettopp
de utvalgte verdier vi velger å investere
i skal prege oss som fotballklubb. Målet

vi alltid sikter mot er at lyset som binder
oss sammen som lagkamerater skinner
gjennom og er til velsignelse for enhver
som kommer oss i møte, sier Haugland.
Nå har de inngått avtale om å støtte
arbeidet til Misjonsalliansen. Markedsog innsamlingsleder fra Misjonsalliansen,
Kjetil Abrahamsen, er en av de som
har stått for utformingen av avtalen.
Hensikten med avtalen er å fremme
felles interesser.

Idrett krysser grenser – Vårrapport 2022

Kristiansandkameratene FK har fått nye drakter og
treningstøy med logoen til Misjonsalliansen.
– Vi ønsker å skape engasjement og bidra
til misjon og solidaritet på tvers av landegrenser. Gjennom idrett, lek og fellesskap
ønsker begge parter å skape arenaer for
å bygge relasjoner, dele evangeliet om
Jesus, fremme rettferdighet og bidra
til samfunnsutvikling gjennom lokale
organisasjoner, kirker og skoler, forteller
Abrahamsen.
Kristiansandkameratene skal blant annet
verve givere og bistå Misjonsalliansen
med dugnadsarbeid for å støtte opp om
eksisterende og fremtidige arbeid i Norge.
– Vi liker veldig godt den måten Misjonsalliansen arbeider på. Og vi ønsker å bidra
til Misjonsalliansens arbeid på den måten
vi kan bidra, sier Haugland.

– Vi er veldig glade for at Kristiansandkameratene ville inngå samarbeid med
oss. Misjonsalliansen har ikke lokallag,
derfor er dette en god samarbeidsform
for oss. Laget jobber nå aktivt med å verve
givere, slik at de kan besøke arbeidet vårt
i Ecuador. Det er en åpen mulighet for alle
som vil verve, forteller Abrahamsen.
Markeds- og innsamlingslederen poengterer at partnere som Kristiansandkameratene er viktig for arbeidet til Misjonsalliansen og visjonen man har fremover.
– Å stå sammen med partnere og samarbeidspartnere både i Norge og i utlandet er typisk Misjonsalliansen. Gjennom
samarbeidet kommer vi blant annet til å
benytte medlemmene til Kristiansandkameratene til å presentere Misjonsallian-

Idrett krysser grenser – Vårrapport 2022

Fornøyde med at avtalen er i boks.
sen i ulike sammenhenger. Det kan være
på ulike former for arrangementer. Flere
av medlemmene vil for eksempel representere Misjonsalliansen på Sør-cup til
sommeren, sier Abrahamsen.
Misjonsalliansen har en visjon om å
være synlige på yngre arenaer. En av
de viktigste oppgaver i årene fremover
er å engasjere unge mennesker til å

bli alliert mot urettferdighet. Her vil
Kristiansandkameratene være til god
hjelp for å nå ut til nye støttespillere.
– Veldig mange av våre viktige støttespillere ble kjent med Misjonsalliansen i 20-årene. Derfor skal vi fortsette
å fokusere på unge voksne, fastslår
Abrahamsen.
AV: IDA CECILIE MADSEN
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Fra bane til liv
Idrett forvandler liv i Guayaquil.
Prosjektet Semillero de Talentos retter
seg mot både gutter og jenter i bydelene
Mount Sinai og Flor de Bastión. Dette er
soner i havnebyen Guayaquil hvor
Misjonsalliansen har vært til stede i flere
år. Prosjektet som gjennomføres sammen
med Huancavilca Foundation har gitt
mange ungdommer et fritidstilbud som
forvandler livet. Basketballtreneren Victor
Mendoza trekker fram to gode eksempler
på slike ungdommer, jentene Lisbeth, 14
år, og Belinda, 12 år. – De to jentene er
veldig talentfulle på banen, men de har i
tillegg utviklet gode lederegenskaper og
er gode rollemodeller for sine jevnaldrende, sier han.

– GJENNOM IDRETT OG FRITIDSAKTIVITETER
HAR VI FÅTT NY TRO PÅ FRAMTIDEN,
OG TRENINGEN GJØR OSS TIL MER ENN
BARE GODE BASKETBALLSPILLERE. VI FÅR
UNDERVISNING SOM VI BRUKER UTENFOR
BANEN OGSÅ, FORTELLER DE TO JENTENE.
Som del av treningsopplegget får barn
og unge lære om tilhørighet og forpliktelse, og lederne setter strenge krav til
punktlig oppmøte. Men mestringen av
nye ting gjør også ungdommene stolte,
og de får mye anerkjennelse av både
trenere og foreldre. – Vi ønsker at guttene og jentene skal anvende det nye de
lærer og at de får gode verdier i livet som
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ansvarlighet, disiplin, ærlighet og solidaritet. Dette vil hjelpe dem til å ta gode
valg videre i livet, sier Victor Mendoza.
Det er vanskelig og krevende å vokse opp
i belastede områder i storbyen Guayaquil.
Sunne fritidsalternativer er mangelvare,
men fristelsene til rus og straffbare
handlinger er det nok av. Her opplever
Misjonsalliansen at idrettsprosjekter rettet mot barn og unge gir gode esultater.
– Basketball er blitt viktig i våre ungdommers liv. De lærer å spille på banen, men
de lærer også å manøvrere seg fram i
livet. De får gjennom idretten venner som
blir lagspillere også i hverdagen utenfor
banen, sier basketballtreneren.

MÅLET VÅRT ER AT HVER ENESTE GUTT OG
JENTE SKAL FORTSETTE UTDANNELSEN
SIN, OGSÅ ETTER VIDEREGÅENDE.
Javier Gutierrez, Landdirektør for
Misjonsalliansen i Ecuador
Metodikken i prosjektet er annerledes
enn på treningen i en tradisjonell idrettsklubb. I Semillero de Talentos vektlegger
man først og fremst lek og moro, og
gjennom dette oppnår man resultater og
ser positive endringer i menneskers liv.
Ungdommene skal nemlig kunne anvende
det de lærer på treningene på de utfordringene de ellers møter i livet.
– Det de lærer om taktikk, samspill og
andre sider av basketballspillet kan

Idrett krysser grenser – Vårrapport 2022

anvendes på helt andre områder og blir
en læring for livet. På samme måte som
det blir gjort taktiske valg underveis i en
kamp, gjøres det valg underveis i livet.
Som ledere følger vi med og overvåker,
men ungdommene må etter hvert gjøre
valgene på egenhånd. Vi kan bare gi dem
noen verktøy, sier Victor Mendoza.
Javier Gutierrez er leder for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og han mener
prosjekter som Semillero de Talent har
noen nesten grensesprengende mål.
– Målet vårt er at hver eneste gutt og
jente skal fortsette utdannelsen sin, også
etter videregående. Vi kan med dette
prosjektet legge til rette for at ungdommene med større sannsynlighet skal ta de

riktige valgene og kunne bygge sine egne
livsprosjekter. Vi vil derfor fortsette dette
og tilsvarende prosjekter og tiltrekke oss
flere unge mennesker, sier han.
Lokale myndigheter i de mest sårbare
bydelene har gjort lite for å tilby barn og
unge gode fritidstilbud. Derfor har initiativet fra Misjonsalliansen betydd veldig
mye, og prosjektene har kommet for å bli.
– Idrett skaper forandring i unge menneskers liv, og det gir dem et tilbud som
holder dem borte fra negative krefter i
lokalsamfunnet. I tillegg vil vi hjelpe dem
til å ta gode valg videre i livet, sier
Javier Gutierrez.
BIDRAGSYTERE TIL ARTIKKELEN: NOEMÍ ESPINOSA,
ODDMUND KØHN OG ANDREAS LØLAND.

Sport endrer liv
Barn i favelaene tilbringer det meste av tiden i nabolag med
mye rusmidler, narkotikasalg og kriminalitet.
Fritidsaktiviteter innen kunst, kultur,
språk og sport gir barna et trygt sted å
være, samtidig som de får omsorg og
oppfølging. De får muligheten til å utvikle
seg, oppleve mestring og lære om verdier
som respekt, teamarbeid, likeverd, barns
og jenters rettigheter og viktigheten av
utdannelse. Takket være støtte fra menigheter som dere, kan Misjonsalliansen
bidra til idrettsprosjekter i områder hvor
det er få eller ingen andre organiserte
sportstilbud. Omkring 400 barn og unge
i alderen 6–17 år deltar ukentlig i aktiviteter som futsal, volleyball, svømming,
capoeira, jiu-jitsu og karate etter skoletid.
Opplæringen følges opp av et tverrfaglig
team av kroppsøvingslærere, ernæringsfysiologer og psykologer. Et viktig mål i
dette arbeidet er å gi jenter samme muligheter til å drive med sport som gutter.

Vi har i tillegg egne fotballskoler. Et mål
for 2022 er å utvide med flere fotballskoler og å øke andelen jenter som deltar.
Målet er at det skal være en 50–50 fordeling av gutter og jenter på fotballskolene.

Gjennom idrettsaktiviteter vil vi:
o Stimulere skoleprestasjoner
o Bekjempe vold og sosial ekskludering
o Dele tro
o Forebygge rusmisbruk og
ungdomsgraviditeter
o Styrke jenters rettigheter og
deltakelse
o Fremme borgerskap og
samfunnsansvar
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o Beskyttelse av barns og ungdoms
oppvekst. La barn få være barn
o Be om fortsatt bedring av folks
levekår, spesielt de fattige familiene
og barna

o Be for de barna som har blitt
foreldreløse under pandemien, og
de som har mistet noen de er glade
i – at de skal finne veien videre

o Be om at skolene må forbli åpne, og
at det skal være trygt for barn å gå
på skolen

Tusen takk for at dere støtter og
ber for Idrett krysser grenser!
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Kunngjøringer

Bønn

Misjonsalliansen jobber for at barn
og unge skal få en trygg oppvekst,
beskyttet fra vold, rus og fattigdom. At
de skal få mulighet til å fullføre skolen,
bli hørt og involvert og utrustet til å ta
ansvar for egne liv og lokalsamfunn.
Gjennom idrett krysser grenser mobiliserer
barn og ungdom. Det skapes en plattform
hvor man blir sett, bekreftet og trodd
på. Ethvert barn har rett til å leve livet
sitt fullt ut og utvikle seg fysisk, sosialt
og åndelig. I våre prosjekter jobber vi for
at barn skal møte kjærlighet og få sine
grunnleggende behov dekket. Når kropp
og sjel får næring, lærer de og utvikler
seg slik at fremtiden deres ikke blir stjålet
fra dem.» Misjonsalliansens kirkenettverk
læres opp til diakonalt tankesett og går inn
i menneskers liv i nærmiljøet med praktisk,
sjelelig og åndelig støtte. De viser at vi bryr
oss, og at Guds rike på jorda lever enda. I
dag kan vi styrke et solid og konkret arbeid
som løfter mennesker ut av fattigdom hvor
rus og vold regjerer. I konkret nærvær viser
Misjonsalliansen marginaliserte mennesker
at de har verdi for oss og for Gud.

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 større enn vår.
Vi ber deg om mot, dyktighet og nærhet, så vi kan vise
dem at du bryr deg, og at
vi bryr oss. Herre lær oss å
se med dine øyne, og gi oss
din barmhjertighet i våre
hjerter. Velsign innsamlede
midler og alle menneskene
som med fare for eget liv og
helse, går ut til de fattigste
med en hånd fra deg og fra
oss. Hjelp oss å bringe håp
der motløsheten råder. La
diakonien bli vitnesbyrdet
om din kjærlighet Gud, vi
ber: «La ditt rike komme»!
AMEN
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