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For en nydelig vår og forsommer vi har hatt her i Drammen. Nesten så jeg kunne tro at vi fortsatt var
i Filippinene ……… Noen dager har temperaturen vært like høy her som i Manila, men vi er glad for å
slippe den høye luftfuktigheten og all forurensningen som ligger som et teppe over den byen.
Skoleåret 2017/18 er over her hjemme. Snart er det ferie og vi kan slappe av fra jobb og skole. I
Manila sluttet skolen i mars, og det var avslutning med høytidelige seremonier hvor elevene fikk sine
karakterkort. Det ble delt ut en pris til den beste eleven i hvert fag, og ulike ferdigheter ble også
premiert med medaljer og diplom. Nå er et nytt skoleår allerede i gang og elevene har fått utdelt
skolemateriell og nye, fine ransler.

Jeg husker når vi startet førskolen
vår i 2001. Byggingen av det nye
skolebygget var forsinket og vi måtte
starte undervisningen i vår garasje i
Cristina Homes.
20 elever kom med skolebussen og
sto og ventet spent til vi lukket opp
porten så de kunne finne plassene
sine. Det var et stort øyeblikk for
barna fra slummen som ellers ikke
hadde mulighet til å gå på skolen. Vi
kom etter hvert inn i vårt nye
skolebygg, som nå ruver så utrolig
flott i slummen. Her har vi fine og
trivelige klasserom.
17 år har gått siden da og mye har
skjedd. I år er noen av våre første
elever ferdig med college. Vi har fått,
og får fortsatt, være med på å fostre
opp neste generasjon arbeidere,
ledere og forbilder.
En stor takk går til alle sponsorene
våre som gjør dette mulig.
Vår visjon er at elevene i
programmet vårt skal få den best
mulige utdannelsen slik at de får
gode jobber.
Gratulerer til de nyutdannede!
Vi er stolt av dere og deres
prestasjoner.

Påsken startet med vår årlige DVBS (sommerbibelskole). Det er et bibelkurs for barn og ungdom
som vi har hvert år i begynnelsen av skoleferien. Det varer i fem dager og har ulike temaer hver
gang. Barna engasjeres i leker og diverse aktiviteter og kurset er veldig populært. I år var temaet
«Jerusalem; tilbake til det hellige land». Undervisningen gikk på at barna skulle lære om Jesu liv i
Jerusalem, og bli kjent med Gud og hans kjærlighet til menneskene. 400 barn og unge kom hver
dag til kirken for å være med. På utposten, Baras, var det 200 som deltok hele uka.
Vi er så heldige å ha mange engasjerte ledere som deltar i barne-og ungdomsarbeidet i kirken.
De bruker mye tid og krefter på dette arrangementet slik at så mange som mulig i nærområdet
skal få høre evangeliet.

SÅ ØNSKER VI DERE ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER MED HVILE OG AVKOBLING.
STRESS NED, MEN GLEM IKKE FADDERBARNA OG ARBEIDET FOR ØVRIG.

Hilsen
Heidi Fai Enconado

ER DU IKKE FADDER?
Bli med da vel …… Ikke alle barn har like store muligheter til å lykkes i livet. Som fadder
betaler du kr.250,- i måneden og er med på å gi et barn framtidsmuligheter. De får skolegang
og helseoppfølging. Uten dette er det vanskelig å komme seg ut av fattigdommen.
Hjelp oss å bryte denne sirkelen av fattigdom. Det nytter. Vi har bevisene. Det er alltid behov.
Vi har mange barn som venter på å få faddere som kan hjelpe dem. Vi trenger deg som kan
stå med oss i arbeidet. Har du lyst til å være med, så er vi glad om du tar kontakt med oss slik
at vi kan sende deg mer utfyllende opplysninger.

VIL DU VÆRE MED?
For at alt arbeidet vi driver skal kunne pågå, vil vi alltid trenge din hjelp – både i bønn og
økonomisk. På grunn av en, for tiden, svak kronekurs blir det mindre penger å sende ut til
arbeidet. Vi er derfor glad for alle dere som vil gjøre en ekstra innsats, enten det gjelder
fadderbarn, lærerlønninger, matutdeling eller arbeidet generelt.
Send ditt bidrag til kontonummeret du finner nederst på denne siden.

Følg oss gjerne på Facebook: Fire and Harvest Ministries Inc.
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