
Nyhetsbrev Stefanusbarna 
Mai 2020 

Konsekvenser og utfordringer fra stormen og koronaviruset 

Den første bekreftet koronasmittede kom 14. februar og ble oppdaget på flyplassen etter å ha 

returnert fra utenlandsreise. Per 15. mai er smitteantallet nådd over 11.000. Den siste uken har det 

vært mellom 350 og 400 nye smittede hver dag. Samtidig er det stor grunn til å anta store mørketall 

ettersom mange av de fattigste ikke har registreringspapirer og dermed ikke er tatt med i 

kalkuleringene.  

Etter en stor storm som slo til i begynnelsen av mars, har de fattigste familiene i slumområder og fattige 

områder lidd store tap av hjem eller eiendeler, og sitter igjen uten noen ting. Like etterpå slo egyptiske 

myndigheter alarm om koronavirus og innførte strenge restriksjoner – som igjen påvirker de fattigste 

sterkest.  

 

Først bestemte de for å stenge alle skoler, barnehager, universitet og utdanningssentre. Derfor har 

Stefanusbarna måtte stenge alle sine barnehager og skoler. Samtidig er alle lærerne sendt hjem og får 

ikke arbeide.  

Deretter stengte myndighetene alle rettssaler og statlige tjenestekontor; bankene har reduserte 

åpningstider; gudshus ble stengt for å forhindre samling av større grupper; alle restauranter og kafeer 

er stengt; alle butikker er stengt på fredager og lørdager utenom supermarked, matbutikker og bakeri. 

I tillegg til dette har myndighetene også innført daglig portforbud fra kl. 19:00 til 6:00 neste morgen. 

Disse restriksjonene gjelder over hele landet. Under ramadan har de endret portforbudet til å starte 

kl. 21:00 og åpnet for at restauranter kan levere mat.  

De fleste av punktene ovenfor kjenner vi oss igjen i, mye av de samme restriksjonene har vi også hatt 

her i Norge. Likevel er en stor forskjell at Egypt har store slumområder og andre fattige områder hvor 

familier umiddelbart havner i nødsituasjon når slike restriksjoner blir innført. Tusenvis av familier 

mistet plutselig den lille daglige inntekten de var avhengig av for å få mat på bordet. Plutselig satt 

dagarbeiderne uten noen ting. Enten det er på grunn av portforbudet, at arbeidsplassen er stengt, eller 

at de er forhindret til å reise har gjort at dagarbeiderne mister sin mulighet til å arbeide. Det er  

 



 

 

ingen i gatene som lengre vil kjøpe det de selger, til og med 

søppelplukkerne i mange områder kan heller ikke reise til ulike 

områder for å samle inn søppel. 

Midt i alt dette prøver Stefanusbarna å nå drive oppsøkende 

virksomhet. Ettersom barnehagene og skolene er stengt, blir det 

desto mer viktig å nå ut til barna og familiene deres i hjemmene. 

I enda større grad prøver de å drive hjemmebesøk med fokus på 

hygiene og renhet, omsorg, utdeling av mat, undervisning og 

annen praktisk hjelp. Samtidig er det en større utfordring for 

medarbeiderne å reise rundt på grunn av myndighetenes 

restriksjoner. Medarbeiderne ønsket heller ikke å øke faren for spredning, så ved flere hjemmebesøk 

var de forsiktige med å gå inn i hjemme. Flere valgte heller å stå utenfor for å minske smittefaren.  

Stefanusbarna ber om ekstra forbønn for medarbeiderne som velger å sette seg selv i fare for å bli 

smittet ved å besøke barna og familiene deres. De viser et stort mot og engasjement for å hjelpe de 

fattige familiene ved å besøke dem hver dag midt i en global pandemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett av hovedfokusene til Stefanusbarna i disse tider har vært utdeling av matpakker. Det har vært, og 

er fremdeles, et enormt behov for å dele ut mat til familier og dagarbeidere uten inntekt. I den 

anledning har Stefanusbarna delt ut titusenvis av matpakker til familiene som inkluderer kjøtt, ris, 

pasta, egg, ost, olje, sukker og te. Samtidig har de delt ut klær til familier som mistet eiendelene sine i 

stormen.  

 

 

 



 

 

Bønneemner fra Stefanusbarna 

- Be om at pandemien skal være over så fort som mulig, over hele verden 

- Be for familiene som har mistet hus og eiendeler i stormen 

- Be for alle Stefanusbarna som ikke får gå i barnehage og på skole nå, og for familiene deres 

- Be for alle dagarbeidere som står uten inntekt og mulighet til å brødfø familien sin 

- Be for alle medarbeiderne i Stefanusbarna, for deres sikkerhet og helse i arbeidet 

- Be for alle som lider nød i Egypt i disse tider 

 

«Basar på en måde»  

Tekst og bilder: Karine Wigh 

Hvert år pleier Vågsbygd kirkes supertorsdag-gjeng å arrangere grilling og kakesalg for alle familiene 

som er med i barneaktivitetene, og sende inntektene til misjonsprosjektet. Denne våren har korona 

satt en stopper for det.  

- Hvordan skal vi samle inn penger til Stefanusalliansen når kirka er stengt, tenkte derfor staben i 

Vågsbygd kirke en tirsdag i april. 

- Jo, vi lager en livesending på nett med basar «på en måde»! foreslo kateket Sigurd Tveit.  

 

Som sagt, så gjort. Menighetens faste benkeslitere 

har mye variert kompetanse, og ikke lenge etter at 

første idé var sådd, meldte kirkens benkeslitere 

med ulike kompetanse seg til dyst, og det var klart 

for livesending. Programmet bestod av 

amerikansk auksjon, virtuell kafe, alle mot 1-

oppgaver, korps, kahoot og gjester. De glade 

amatører ble ledet av en proff, menighetens egen 

NRK-reporter, Håvard Raustøl.  

 

Prestene Mia Markussen og Nils Terje Andersen fikk male et kunstverk med tema himmelfarten og 

pinsedagen, som ble auksjonert bort til seerne. Stabens sprekeste, diakon Arild Tjørve, løp rundt kirke 

i prompepute-utkledning, og tre ungdommer fikk prøve seg på basketball i blinde. Begge deler fikk 

seerne gjette på, og vinnerne vant iskrem. Ettersom seerne kjøpte både hamburgere og all slags kaker 

i den virtuelle kafeen, ble staben utfordret fra lykkehjulet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighetspedagogen fikk kakekrem kastet i ansiktet, ungdomsarbeideren ble dynka i vann, og daglig 

leder i kirke måtte spille «Optimist» av Jan Teigen på direkten. Stemningen ble ekstra høy fa Vågsbygd 

skolemusikkorps tok sin siste marsjøvelse før 17. mai innom kirka.  

Litt over en times sending samlet inn over dobbelt så mye som menigheten pleier å få inn på det årlige 

supertorsdag-avslutningen. Dermed kan barn som vokser opp i søppelbyene i Kairo få det litt lettere. 

Vil du se sendingen, ligger den fremdeles ute her: www.vågsbygdkirke.no/basar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vågsbygdkirke.no/basar

